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   PREDHOVOR 
 

Vážené dámy, vážení páni, drahé kolegyne, kolegovia, 
priatelia a milí hostia! 
          Srdečne Vás chcem privítať na pôde tak krásneho 
mesta, mesta Bardejov, kde v jeho časti sídli aj prvý 
slovenský hospic HOSPIC MATKY TEREZY. 
Vítam Vás na tejto konferencii, ktorá je organizovaná už 10 
krát a vždy s veľkým záujmom zúčastniť sa jej, dôležitosť 
jej dodáva medzinárodná účasť našich kolegov z Poľska, 
Ukrajiny, Čiech a zároveň je organizovaná pod záštitou 
vedeckého výboru, no vždy v rodinnom duchu nášho 
hospicu. 
          Srdečne chcem privítať   PhDr. Tatianu Fedákovú, 
prednostu okresného úradu Ing. Miroslava Bujdu, Vašu 
excelenciu Mons. Bernarda Bobera, profesora Františka 
Hanobika, pána riaditeľa ADCH Ing. Cyrila Korpesia, 
dekana Mons. Pavla Martona, veľadôstojného otca Jozefa 
Čeľovského, pomocného biskupa Milana Lacha, riaditeľa 
ABÚ THLic. Jana Urbana. Vítam aj našich prednášajúcich, 
ale aj Vás všetkých účastných, ktorí ste prišli z blízka aj 
zďaleka. 
          X. ročník tejto medzinárodnej vedeckej hospicovej 
konferencie je zameraný na pacienta v hospici, pretože celá 
starostlivosť sa sústreďuje na kvalitu života, dôstojnosť 
a ľudský prístup človeku, ktorého život sa chýli ku koncu. 
Prednášky sú sústredené na prežívanie pacienta v hospici 
a vyzdvihnutá je jeho duchovná potreba, potreba odpustenia, 
zmierenia a rozlúčky, veľký dôraz sa kladie na prepojenie 
telesného prežívania s duchovným. 
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          Prajem Vám príjemný pobyt v Bardejove, účasť na 
tejto konferencii nech je pre vás všetkých prínosom, 
radosťou, načerpaním nových síl pre túto náročnú prácu 
a hlavne uvedomenie si, že aj my môžeme padnúť a sme 
smrteľní, ale znova a znova máme príležitosť vstať a slúžiť 
našim pacientom.  
         Aj keď hospicová starostlivosť patrí do odboru 
paliatívnej medicíny a má svoje pravidlá, postupy a metódy, 
je dôležité si pripustiť že je vyšším dielom, pretože sa 
stretáva medicína s duchovným svetom.  
         Hospice sú božím dielom, do ktorého sme pozvaní ako 
nástroj plniť boží plán a o to je to pre nás výzvou slúžiť 
celým svojim srdcom, mysľou a skutkami trpiacemu 
človeku, ktorý odchádza do večnosti. Sme robotníkmi na 
pánovej vinici, nech je to pre nás vždy povzbudením.  
 
 
Mgr. Martina Proněková 
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Príhovor prorektora Vysokej školy zdravotníctva a 
sociálnej práce sv. Alžbety  

 
V dnešnej uponáhľanej dobe človek vyvíja tvorivú 

činnosť, ktorá prevyšuje rámec vlastnej existencie, zaujíma 
stanovisko k spoločenským hodnotám a slobodne volí ciele 
svojej činnosti. Je pevne zakotvený v materiálnom svete, ale 
svojimi spirituálnymi schopnosťami môže ovládať svoje 
telo a s praktickým zameraním sleduje to, čo je pre neho 
a priestor okolo neho užitočné. Sloboda vôlovej činnosti 
človeka spočíva v rozhodovaní a slobodnej voľbe 
rozhodnutia a  plnej zodpovednosti za vlastné rozhodnutie. 

Otázky života a smrti sa dotýkajú každého z nás.  
Nikdo však teraz počas svojho aktívneho života nevie, aké 
bude práve to jeho umieranie. Teraz môžem uvažovať, …. 
koniec bude doma…, v nemocnici…, budem zomierať 
sám…, alebo pri mne bude niekto stáť…. Verím, že každý 
z nás by chcel zomierať v kruhu milujúcich ľudí, v kruhu 
priateľov…. Nie vždy sa to ale dá realizovať. A práve preto 
je tu poslanie hospicov a ich nosná myšlienka - úcta 
k človeku ako jedinečnej a neopakovatelnej bytosti, až do 
posledného vydýchnutia.  
 Paliatívna starostlivosť je cesta, ktorú môže prejsť 
nemocný s profesionálnym tímom s vierou,  že nebude 
trpieť nesnesitelnými bolesťami, že bude rešpektovaná jeho 
dôstojnosť, že nezostane v posledných chvíľach života sám, 
že mu ľudia okolo poskytnú potrebnú starostlivosť. Táto 
strostlivosť je poskytovaná nemocným po stránke 
zdravotnej, sociálnej, psychologickej a spirituálnej. Dôraz sa 
vždy kladie na udržateľnú kvalitu života, ktorá by mala byť 
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prioritná pre všetkých členov multidisciplinárneho tímu 
v paliativnej starostlivosti.  
 Je to doprevádzanie samotného nemocného, ale aj 
jeho blízkych, ktoré si vyžaduje empatický, profesionálny a 
súčasne hlboko ľudský prístup zo strany pomáhajúceho 
personálu.  

V tomto zborníku vedeckých prác sme načrtli 
myšlienku, kdo je klientom paliatívnej starostlivosti, 
pomenovali multidisciplinárny tím, čo všetko spája 
jednotlivých členov, ktorí do neho patria. Charakterizovali 
sme doprevádzanie, ako dôležitú súčasť práce 
s umierajúcim. Veľmi dôležité pre každého z nás sú aj 
poznatky odborníkov-profesionálov v tejto oblasti. 
 
                              
                                 Prof. PhDr. František Hanobik, PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

10 

Pacient v hospici 
Pane počuješ ma? Si tu niekde? Ja som  tu, ubolený, 
strápený a čakám. 
Na čo? Čo príde? Postaráš sa o mojich blízkych? 
Vieš Pane, som na tomto lôžku pripútaný, nemôžem vstať, 
ani sa umyť, obliecť, 
To, čo predtým bolo pre mňa jednoduché, dnes sa ťažké 
zdá, no nikto ma nepochopí. 
O môj Pane znova vidím svetlo dňa, znova som sa zobudil 
aj keď noc bola plná bolesti. 
Môj prvý pohľad je na teba a moje slová vyjadrujú moju 
vďaku za život. 
Dnes otvorila  dvere do izby moja milá sestrička, vieš, ako 
krásne mi pozdravila? A ona ma oslovila menom? Vieš nie 
som pre ňu vzduchom, ale ozaj ešte stále človekom. 
A vieš, že prišla ku mne ošetrovateľka, ktorá mi priniesla 
teplé jedlo, chutilo, ale ja som odmietol, vieš, že som tej 
mladej deve spôsobil smútok? 
Pane a vieš, že prišla ku mne cvičiteľka a svojimi dotykmi 
odľahčila moju bolesť v ramene? 
Môj Pane a ešte v ten deň prišla za mnou jedna pani, opýtala 
sa ma či si môže sadnúť a len tak jej „JA“ budem robiť 
spoločnosť? 
Keď sa lúčila vieš čo mi povedala: že sa za mňa modlí. Veď 
ja ju ani nepoznám. 
Ach môj Pane a vieš, že som bolo na sv. omši? Aj keď som 
pripútaný na lôžko? Oni na mňa nezabudli. Vedia, že je pre 
mňa dôležitá. 
A ešte tento deň otvorila dvere do izby moja manželka, vieš 
to Pane? Jej krásny úsmev vidím, pery špúli ako ten prvý 
deň keď som ju videl. Ach Pane ako ju veľmi ľúbim. 
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Prišiel s ňou aj môj syn, moje kus srdca, dnes ho vidím ešte 
ako malého chlapčeka, ktorého manželka priviezla 
z nemocnice, óóóóóó  koľko to bolo radosti. 
Prišla za mnou aj moja milovaná dcéra, v plnej sile a zhonu 
si ani nesadla, a ja som tak veľmi chcel cítiť ešte jej ruku, 
dotyk, dať jej bozk na čelo ako ked bola malá, no nemala 
veľa času, ale vieš Pane, ja ju ľúbim aj tak, ved je to stále 
moja princezná. 
A vieš Pane, že už mám aj vnúčatá, aká je to veľká radosť, 
ja ich smiem vidieť, dotknúť sa ich a ten džavot. Ako ich 
veľmi milujem. 
Pane môj, prečo nevidia, že odchádzam, prečo nepochopia, 
že ja sa pomaly lúčim a som tu už len pár dní. Už 
nepotrebujem lieky, vitamíny, telo nechce potravu ani vodu, 
len nech si nájdu čas a posedia pri mne. Vidia to len tí, ktorí 
sa o mňa starajú, no ani ich nepočujú. Ale odpúšťam Pane 
môj, pretože ich veľmi milujem, moju rodinu. 
Pane a toto bol len jeden jediný deň, ktorý si mi dal na viac, 
aby som ho prežil, aby som ťa cítil, aby som s pokorou 
prijímal utrpenie, aby som mal silu odpustiť a odpustenie 
prijať a nakoniec Pane ti poďakovať a rozlúčiť sa. 
Najviac som sa bál, že ostanem sám, že všetci odíjdu, dostal 
som istotu, že tu niekto je, ten kto ma bude držať za ruku až 
príde chvíľa, veď ešte nikdy v živote som totiž nezomieral. 
 
Z myšlienok a úvah našich pacientov  
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Stretnutie ako dar. 
 
          Myšlienka  organizovania konferencií vznikla pri 
káve s doktorkou Alicou Valkyovou, kde sme stále 
rozoberali potrebu rozprávať a šíriť myšlienku hospicov do 
sveta. Rozprávali sme, že ľudia potrebujú otvárať témy, 
ktorých sa všetci tak bojíme a máme rešpekt. A možno nám 
chýbajú vedomosti a odvaha otvárať aj tak ťažké témy.  
Alebo nechceme si pripustiť, že aj takáto stránka života 
človeka môže byť. Samotné prijatie smrteľnosti je nad 
ľudské sily, život je pre nás akceptovateľnejší aj keď 
mnohokrát sme nevďační, hľadáme vinníkov a obzeráme sa 
okolo seba, aby sme mohli do niekoho štuchnúť, len nech sa 
to nedotýka mňa. Práve s takýmito myšlienkami sa človek 
stretáva keď prichádza do hospicu. Už len pomyslenie na 
smrť, nepripúšťa možnosť vstúpiť a prijať hospicovú 
starostlivosť. No ak takéto zariadenie existuje, tak existuje 
aj starostlivosť a sprevádzanie ťažko chorých a ich rodiny 
pre ktorých je hospic zriadený a my profesionáli by sme 
mali zvládnuť komunikáciu povzbudenia  a posilnenia 
rozhodnutia prijať hospicovú starostlivosť. Sme zodpovední, 
pretože o tom vieme a to nás vyzýva ku aktivite ponúkať 
túto službu zomierajúcim a ich rodinám. 
          Nech už to bolo akokoľvek dnes je to X. ročník tejto 
konferencie a s ňou aj mnohé spomienky, zážitky, vzácne 
stretnutia, výmena skúsenosti, poznatkov a hlavne spájanie 
ľudí a hľadanie cesty, ktorá nám otvára možnosti, vždy nové 
cesty starostlivosti o zomierajúcich a ich rodiny. Za to veľké 
a bohaté obdobie sme udržali úroveň tejto konferencie, ktorá 
nás spája ako rodinu a vytvára dôvernú atmosféru a dobrý 
pocit zo stretnutia. Mnohé stretnutia boli o spolupráci, 
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o nových informáciach, kontaktoch a tak ako nekončí 
starostlivosť a vzťah úmrtím člena rodiny, tak nekončia ani 
mnohé vzťahy, ktoré ostali po rokoch konferencií. 
          Jednou z mnohých myšlienok, prečo takáto 
konferencia, bola aj myšlienka obnovovať si svoje poslanie, 
svoje pôsobenie v hospici a posilniť dôležitosť ľudského 
a dôstojného správania sa ku trpiacemu človeku.  Uistenie 
sa, že starostlivosť o zomierajúceho je na vysokej úrovni 
úcty ku životu, pochopenie ľudského utrpenia a lásky. 
          Organizovanie takejto konferencie zoberie veľa času, 
energie, mnohokrát aj na úkor voľného času, či svojich 
blízkych alebo aj svojej vlastnej chvíle. Tento typ 
konferencií, kde sa predovšetkým rozoberá ľudská 
dôstojnosť, empatia a láska ku trpiacemu človeku, nie je 
zaujímavá pre firmy, ktoré by ju mohli podporiť. Aj preto je 
organizovanie tejto konferencie náročné a my sestry, 
asistenti, sanitári alebo aj lekári, psychológovia, sociálny 
pracovníci v hospicoch sa na ňu musia finančne poskladať.  
          Pomáhajúce profesie a ich odborníci vystupujú 
s témami týkajúcimi sa starostlivosti o ťažko chorých 
a zomierajúcich a ani jedna od prednášaná téma nie je 
reprízou, tak ako nie je zomieranie človeka, pretože všetci 
sme individuálny a jednotlivé pohľady na zomieranie 
a starostlivosť o zomierajúceho, vytvárajú mozaiku kvality, 
skúsenosti a možnosti ako pomáhať v týchto posledných 
chvíľach života človeka. Aj toto je oblasť s ktorou sa 
stretáva každý odborník pomáhajúcej profesii a je postavený 
vždy pred novú situáciu zomierajúceho a jeho rodiny.  
          Naša profesia pomáhania má zmysel len vtedy ak ju 
robíme v prvom rade srdcom, len vtedy je to poslanie 
naplnené. Úžasným poznaním je to, že charitné zariadenia 
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majú bonus navyše a to pracovať srdcom a s ľudským 
prístupom. Aj to je zmyslom charity byť nápomocný a šíriť 
pomoc smerom k ľuďom a stáť pri každom trpiacom. Nikdy 
táto služba nebude platenou ani neurobí z nás milionárov 
a nikdy nebude ziskovou, pretože dávanie seba druhému je 
nezaplatiteľné a milionármi sa stávame cez naše skutky 
lásky ku blížnemu. 
Nech službu, ktorú robíme je poslaním a aj keď spadneme 
a utrpíme rany našej pýchy a hrdosti, znova vstaneme 
a urobíme kroky smerom ku pomoci človeku. Nech poslanie 
charity rastie, vyvíja sa, pretože sme cez ňu dostali veľký 
dar života, ktorý smeruje ku večnosti. 
Ďakujem všetkým mojim kolegom, kolegyniam, 
nadriadeným, priateľom, dobrovoľníkom, sponzorov 
a všetkým, ktorí nezabudli, že pomáhať sa má a prácu 
vnímajú ako svoje poslanie. 
 
Mgr. Martina Proněková 
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Príhovor riaditeľa Arcidiecéznej charity Košice 
 

Pri príležitosti  8. medzinárodnej vedeckej 
hospicovej konferencie pod názvom „Perspektíva hospicov 
na Slovensku“ v Bardejove, sa prihováram a 
ďakujem všetkým Vám, ktorí ste ju svojou hojnou 
účasťou,  príspevkami alebo akoukoľvek inou formou 
podporili. Tiež ďakujem skúseným kolegom zo zahraničia, 
ale aj na Slovensku, za pomoc pri šírení hospicovej 
filozofie, ktorá ešte stále nie je známa a prijatá verejnosťou. 

Rád by som oslovil aj tých, ktorí sa doteraz nestretli 
s realitou umierania a smrti blízkeho človeka, aby vedeli 
o miestach (hospicoch) medzi nami, kde umieranie nie je 
bolestné a človek, ktorý odchádza nie je sám. Dáva nový 
rozmer myslenia a prežívania pre „odchádzajúcich 
a zostávajúcich“. 

Tieto, ale aj iné otázky budeme na konferencii 
rozoberať a nastoľovať najrôznejšie uhly pohľadu. 

Arcidiecézna charita Košice (ďalej len „ADCH“) je 
členom Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti 
Slovenska. Jej hlavným cieľom je v duchu kresťanských 
ideálov usilovať sa o zmierňovanie ľudského utrpenia 
nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov a  ich 
rodinných príslušníkov. Tiež rieši otázky rozvíjajúcej sa 
hospicovej starostlivosti na Slovensku. ADCH je aj 
zakladajúcim členom Únie poskytovateľov hospicovej 
starostlivosti, ktorej poslaním je skvalitňovanie 
poskytovanej zdravotnej starostlivosti majúc vždy na zreteli 
dobro pacienta a jeho ľudskú dôstojnosť  

Zásluhou týchto združení a verných podporovateľov 
hospicovej filozofie sa nám spoločne darí aspoň čiastočne 
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zmierňovať krivdy v spoločnosti, ktoré sú spôsobené 
nedocenením potreby hospicov a  z  toho vyplývajúceho 
nedostatočného financovania ich prevádzky.   

Mojím prianím je, aby hospice našli svoje trvalé 
a  dôstojné miesto v našej spoločnosti, aby sa stali tak, ako 
aj umieranie, prirodzenou súčasťou nášho života. 

 Vítam všetkých účastníkov, prajem príjemné 
vstrebávanie vedomostí, nadviazanie nových vzťahov 
a  utuženie tých skorších. Využite v plnosti čas, ktorý pri 
tejto príležitosti máme k dispozícii. Prajem všetkým 
príjemný pobyt.  

 
Ing. Cyril Korpesio 
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Špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti 
o pacienta s duodenálnou pumpou pri 

Parkinsonovej chorobe 
Bagoňová Zuzana 

 
 
Úvod 
 V roku 1817 lekár James Parkinson ako prvý vo 
svojej práci opísal príznaky ochorenia u šiestich pacientov, 
ktoré  dnes charakterizujú ochorenie  pomenované podľa  
neho - Parkinsonova choroba (Benetin, Valkovič, 2009). 
 Po Alzheimerovej chorobe je Parkinsonova choroba 
druhým najčastejšie sa vyskytujúcim neurodegeneratívnym 
ochorením (Benetin Valkovič, 2009). 
 Parkinsonova choroba patrí aj v dnešnej dobe k 
vážnym neurologickým ochoreniam, pri  ktorých neexistuje 
žiadna prevencia a aktuálne ich nevieme ani vyliečiť. 
Výrazne zasahuje do každodenného života pacientov a 
znižuje kvalitu ich života.  Na Slovensku postihuje  
približne 15 000 obyvateľov.  Vďaka liečbe duodenálnym 
gélom je však možné udržiavať príznaky ochorenia pod 
kontrolou v priebehu 24 hod. Táto liečba smeruje  k 
maximálnemu možnému zmierneniu príznakov ochorenia, 
ale aj k prevencii výskytu komplikácií, ktoré so sebou 
ochorenie prináša.  
 Pri zahajovaní, ale aj počas celej liečby pacienta 
duodenálnym  gélom  poskytuje sestra  pacientovi odbornú 
ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na špecifiká, ktoré so 
sebou táto  liečba prináša.  V porovnaní s ostatnými členmi 
zdravotníckeho tímu,  je s pacientom v užšom kontakte. 
Parkinsonova choroba  -  charakteristika ochorenia  
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 Parkinsonova choroba je neurologickým ochorením, 
ktorého príčinou vzniku je postupný zánik nervových 
buniek v čiernej hmote bazálnych ganglií, produkujúcich  
dopamín, ktorý je zodpovedný za prenos nervových 
impulzov v mozgu.   

Ochorenie sa objavuje zvyčajne po 50.  roku života – 
1 pacient na 1000 obyvateľov, po 60.  roku  života - 1 
pacient na 100 obyvateľov.  

Prvé klinické príznaky sa  u  pacienta prejavia  pri  
poklese  spomínaných  buniek  pod  
20 % z celkového počtu.  Klinický obraz určuje kombinácia 
troch základných príznakov: hypokinézy (znížená 
pohyblivosť),  rigidity (svalová stuhlosť) a  tremoru (tras). 
Typický parkinsonský tremor sa prejavuje v pokoji, pri 
pohybe mizne a objaví sa pri ukončení aktivity. 
V pokročilejšom štádiu  ochorenia   tremor  pretrváva aj 
v pohybe.  
 
Duodenálny  gél 

Gél  je  zložený z dvoch antiparkinsoník - levodopy 
a karbidopy. Levodopa sa v organizme premieňa na 
dopamín, ktorý napomáha prenosu impulzov medzi 
nervovými bunkami v CNS. Pridanie karbidopy k levodope 
zvyšuje účinok levodopy a zároveň eliminuje jej nežiadúce 
účinky.  
Vyrába vo forme intestinálneho gélu. Pre dlhodobé 
podávanie sa aplikuje  pomocou prenosnej pumpy, 
prostredníctvom intestinálnej sondy zavedenej cez PEG, 
s vonkajšou transabdominálnou a s vnútornou intestinálnou 
sondou,  priamo do hornej časti jejuna, kde dochádza 
k strebávaniu liečiva. Podávanie je kontinuálne od 6,00 hod. 
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do 22,00 hod. v malých dávkach. Liečba je rozdelená do 
troch dávok – ranná bolusová dávka, denná kontinuálna 
dávka a extra dávka (podanie len v prípade potreby).  Počas 
titrácie lieku je potrebné stanoviť optimálnu výšku všetkých 
dávok  gélu. 

Cieľom liečby  je zabezpečiť stabilnejšiu hladinu 
liečiva v krvi – zabrániť motorickým  fluktuáciam.    

Je veľmi dôležité správne posúdenie vhodnosti 
pacienta na  liečbu, tak z hľadiska liečebného, ako aj 
psychického. Nevhodnosť pacienta sa zväčša  prejaví už  pri 
titrácii potrebnej  dávky.  

Pred zavedením permanentnej intestinálnej sondy sa 
pacientovi zavádza dočasná nasointestinálna sonda na 
titráciu potrebnej dávky gélu a na zistenie pozitivity reakcie 
pacienta na liečbu.  

 
Indikácie liečby duodenálnym gélom 

Gél sa využíva na liečbu pokročilej Parkinsonovej 
choroby vnímavej na levodopu  u pacientov s ťažkými 
motorickými fluktuáciami (tzv. ON – OFF), 
invalidizujúcimi dyskinézami, u ktorých sú neuspokojivé 
výsledky liečby kombináciou dostupných antiparkinsoník. 
Pacient musí    byť aktuálne liečený perorálnymi preparátmi 
levodopy. Pri L-Dopovom teste je prítomná adekvátna 
reakcia dominantných symptómov.  Ak má pacient súčasne 
uspokojivé kognitívne funkcie a pozitívne sociálne zázemie, 
je vhodným na nastavenie spomínanej liečby. Liečba nemá 
kontraindikáciu v súvislosti vekom pacienta. 
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Zahájenie  liečby  duodenálnym  gélom 
 Prijatiu pacienta do nemocnice za účelom zahájenia 
liečby  predchádza edukácia  pacienta a jeho príbuzných, 
ktorej cieľom je vysvetliť: 
►   ciele a osobitosti liečby  gélom, 
►   priebeh zavádzania nasointestinálnej sondy, 
►   priebeh zavádzania PEG/J sondy na endoskopickom 
pracovisku, 
►   princíp obsluhy duodenálnej pumpy, 
►   ošetrovanie rany po PEG,  
►   výskyt prípadných komplikácií (zdravotných, resp. 
technických). 
 

Pred zavedením prechodnej nasointestinálnej sondy 
vysvetlíme pacientovi postup jej zavedenia a apelujeme na 
aktívnu spoluprácu s pacientom. Nasointestinálnu sondu 
zavádzame rovnakým spôsobom ako nasogastrickú sondu. 
Nasointestinálna sonda má tenší lúmen (3,3mm) a je  dlhšia 
(145cm).  V  priebehu  jej  zavádzania  nabádame  pacienta  
k  prehĺtaniu,  
čím dochádza k ľahšiemu posúvaniu sondy do žalúdka. Zo 
žalúdka  sa prirodzenou črevnou peristaltikou v priebehu 12 
- 24 hod. sonda posunie až do hornej časti jejuna. Príjem  
prokinetických nápojov (coca –cola, ovocné džúsy 
s podielom dužiny a pod.) napomáha posúvaniu sondy do 
jejuna. Posun sondy  do jejuna skontrolujeme po 12  alebo 
24 hod. na RTG pracovisku. 

Po overení správnosti zavedenej sondy  pristúpime 
k zahájeniu liečby: 
►   nastavíme pumpu,  pripojíme ju na sondu a spustíme jej 
činnosť, 
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►   v priebehu 3 - 4 dní á 1 hod. od 6,00 – 22,00 hod. 
v spolupráci s ošetrujúcim lekárom 
       monitorujeme stav svalovej sily, rigiditu pacienta, 
dyskinézy, prípadne hyperkinézy 
       a pod., 
►   výsledky zaznamenávame do hodnotiacej tabuľky. 
 

Po dosiahnutí optimálnej výšky  liečebných dávok  
gélu sa pacientovi odstráni nasointestinálna sonda 
a prostredníctvom  PEG sa  zavedie intestinálna sonda na 
endoskopickom pracovisku.    

Na zavedenú intestinálnu sondu  pripojíme  
duodenálu pumpu. Monitorujeme celkový zdravotný stav 
pacienta. Ranu ošetrujeme za aseptických podmienok. 
Odporúčame ošetrovanie harmančekovým extraktom, 
vyhýbame sa alkoholovým a povidónovým dezinfekčným 
prípravkom, ktoré  poškodzujú materiál zavedenej  sondy. 
Dbáme o to, aby pacient 2 hod.  po  výkone  neprijímal  
tekutiny  a 12 hod. po výkone neprijímal tuhú stravu. 2 – 4 
hod. po výkone zabezpečíme kontrolu zavedenia 
intestinálnej sondy na RTG pracovisku.   
 

V rámci komplexnej starostlivosti  o pacienta sa 
zameriavame na:   
►  ošetrovanie rany po PEG,     
►   aktuálne  zdravotné problémy pacientov,  
►   manipuláciu   s   duodenálnou  pumpou  –  montáž     
a   demontáž  kazety  s   gélom,   rannú  
       a večernú procedúru, zapnutie  a vypnutie pumpy,  
zmenu   kontinuálnej dávky,   výmenu   batérií,  odpojenie 
pumpy (napr. pri sprchovaní pacienta a pod.).  



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

23 

►   edukáciu pacienta a príbuzných zameranú na: 
-    ošetrovanie rany, 
-    prenos, uchovávanie, manipuláciu a prípravu  

kazety  s  gélom,  sledovanie  expirá- 
     ciu gélu, 
-    potrebu dostatočnej zásoby  doterajšej  liečby  

(pre  prípad  nutnosti  odpojenia   
     pumpy  -   technický problém zo strany pumpy, 

zdravotný problém a pod.), 
-    postup  pri  možných   zdravotných  problémoch  

a  technických  problémoch   
     spojených s  prevádzkou  pumpy  (vysoký  tlak v 

pumpe  –  zalomenie  spojovacej   
     hadičky  a pod.),  
- kontakt  na   personál  vyškolený  pre  liečbu 

duodenálnym gélom.       

Ak sa u pacienta nevyskytnú komplikácie, 
v priebehu 3 - 4 dní môže byť pacient prepustený do 
domácej starostlivosti. S pacientom zostávame 
v telefonickom kontakte. Po prepustení je pacient 
dispenzarizovaný v  poradni Centra pre  extrapyramídové 
ochorenia.      
 
Záver 

Liečba duodenálnym gélom vyžaduje úzku 
spoluprácu multipersonálneho tímu, zloženého z neurológa, 
špacialistu na liečbu duodenálnym gélom, sestry, sestry 
špecialistky, rádiológa a gastroenterológa. Výsledkom práce 
celého tímu je  úspešné nastavenie a efektívna liečba 
pacienta. 
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Liečba Parkinsonovej choroby duodenálnym gélom 
výrazne zvyšuje kvalitu života u pacientov   v produktívnom 
veku, ktorí sa môžu vrátiť späť do pracovného procesu, ale 
aj u vekovo starších a imobilných pacientov, ktorí sú 
v priebehu liečby schopní sebaopatery a aktívneho 
rodinného, či spoločenského života.  
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Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

25 

Kresťanský pohľad na chronickú chorobu 
Belovičová Mária1, 2,3, Belovičová Liliana1 

1 VŠZaSP sv. Alžbety, pracovisko Bardejov a Michalovce 
2 Bardejovské Kúpele a.s. 

3 Interná ambulancia so zameraním na choroby pečene, 
Remedium s.r.o. 

 
 
Abstrakt: Lekárske výskumy potvrdzujú výrazný vzájomný 
vzťah medzi zdravím a spôsobom života. Liečenie, 
uzdravovanie chorých nikdy nebolo cudzie pre kresťanskú  
kultúru. Dejiny Cirkvi sú naplnené príkladmi, keď sa kňazi 
a dokonca aj biskupi zaoberali uzdravovaním telesných 
neduhov. Každá choroba má svoj zmysel. Onkologické 
ochorenie má z duchovného pohľadu význam „oznámenia“, 
ktoré je človeku zaslané  - čaká ho cesta do Božieho 
Kráľovstva. Základ medicíny tvorí milosrdenstvo a keď 
neexistuje možnosť pomôcť pacientovi radikálne, treba sa 
snažiť maximálne zmenšiť jeho utrpenie. Pochopenie smrti - 
oblasť lásky k človeku, morálneho vzťahu medzi lekárom 
a pacientom.  Lekár musí vedieť, že jeho povolanie sa 
formuje na morálnych základoch, má morálny význam a je 
naplnené hlbokým morálnym zmyslom. 
 
Kľúčové slová: Chronická choroba. Kresťanstvo. Medicína. 
 
Abstract: Medical research confirms a significant 
correlation between health and way of life. Healing of ill 
people was never foreign to Christian culture. Church 
history is filled with examples where the priests and even 
bishops healed physical illnesses. Each disease has its own 
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sense. Oncological disease is from a spiritual standpoint the 
"notice" which is sent to man/women. He/she is awaited on 
the way to the God Kingdom. Mercy forms the basis of 
medicine and when there is no possibility to help the patient 
radically, we must do our best to reduce their suffering. 
Understanding of the death - the area of love to people, the 
moral relationship between doctor and patient. The doctor 
must know that his profession is formed on moral 
foundations, moral significance and is filled with a deep 
moral sense. 
 
Key words: Chronic Diseases. Christianity. Medicine. 
 
 
Všetci dobre poznáme príslovie: „V zdravom tele zdravý 
duch“. Presný citát rímskeho básnika Juvenalia však znie: 
“Orandum est ut sit mens sana in corpore sano“. „Treba sa 
modliť, aby v zdravom tele bol zdravý duch“. Znamená to, 
že Boh, duch a duša dominujú nad telom v realite ich 
vzájomnej spätosti. 
V pravoslávnej teológii telesné zdravie nepredstavuje 
absolútnu hodnotu. Súvisí to nielen s teologickým chápaním 
človeka, ale aj so zrejmou životnou skúsenosťou. Telesné 
zdravie totiž niekedy vedie k záhube človeka (napr. 
alkoholizmus, drogová závislosť mladých ľudí); chorý duch 
tiež spôsobuje stratu zdravia.  
Lekárske výskumy potvrdzujú vzájomný vzťah (až 70%) 
medzi zdravím a spôsobom života. Podľa zistenia 
psychiatrov možno pomerne presne sformulovať vzájomnú 
súvislosť medzi vplyvom vášní a vznikom niektorých 
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ochorení . Psychiater N.A. Lajša ponúka nasledovnú 
klasifikáciu závislosti chorôb od vášní človeka1: 
- obžerstvo - rizikový faktor pre vznik obezity, 
ochorení pečene, žlčníka, žalúdka, pankreasu, aterosklerózy, 
diabetu mellitu, alergií, dysmikrobiózy; 
- smilstvo - príčina pohlavných ochorení, HIV, 
neplodnosti, prostatitídy, gynekologických ochorení 
- hrdosť/pyšnosť - uplatňuje sa pri vzniku 
psychopatií, schizofrénií, ochoreniach chrbtice 
- zúfalstvo - prispieva ku vzniku depresívnych neuróz 
a psychóz, ochorení obličiek, imunitného systému, 
onkológie 
- márnivosť - ochorenia srdcovo-cievneho systému, 
nervovo-psychické ochorenia 
- závisť, láska k peniazom - nervovo-psychické 
poruchy 
- hnev - rizikový faktor pre hypertenziu, ischemickú 
chorobu srdca, infarkt myokardu, NCMP, cholecystolitiázu, 
nefrolitiázu, neurasténiu, psychopatie, epilepsiu  
Samozrejme každý pokus o určitú klasifikáciu života 
človeka zľahčuje a skresľuje realitu. Čo je však zrejmé - 
morálna nedokonalosť človeka nemôže nepriviesť 
„prakticky“ zdravého človeka ku vzniku telesných chorôb. 
Prepodobný Serafim Sarovský hovoril:“ Choroba podobne 
ako každé iné utrpenie má silu očistiť nás od duchovnej 
poškvrny, zahladiť hriechy, pokoriť a obmäkčiť dušu, 

                                                 
1 SILUJANOVA, I.: Antropologija bolezni. 2. vydanie, Moskva: 

Izdateľstvo Sretenskogo monastyrja, 2011, 304 str. ISBN 978-5-7533-
0608-1. 
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prinútiť nás zamyslieť sa nad sebou, uvedomiť si svoju 
slabosť a spomenúť si na Stvoriteľa.“2 
Archimandrita Sofronij predpokladá, že pre dušu je dokonca 
nevyhnutná skúsenosť choroby, aby sa naučila víťaziť 
v pokušeniach, prekonávať hrdosť a získavať duchovnú 
múdrosť.3 
Dá sa povedať, že najčastejšia situácia, s ktorou sa 
stretávame - „ v chorom tele - chorý duch“. Veľmi 
zriedkavý stav - „ v chorom tele - zdravý duch“. To je 
prípad svätých, ktorí nehľadiac na svoje telesné choroby 
pomáhali mnohým trpiacim ľuďom a dokonca ich 
uzdravovali od neduhov – napr. blažená Matrona 
Moskovská, prepodobný Amvrosij Optinský, prepodobný 
Serafim Sarovský. Napríklad blažená Matrona Moskovská 
žila v 20. storočí v Moskve. Bola slepá od narodenia, mala 
paralyzované dolné končatiny a napriek tomu dokázala 
vďaka Božej milosti utešiť a uzdraviť nevyliečiteľné 
choroby u obrovského množstva ľudí, ktorí sa k nej 
s dôverou obracali. Tieto zázraky sa dejú do dnešných dní.4  
Práve kresťanské chápanie neodlučiteľnosti duše a tela 
prispeli k vytvoreniu „sugestívnej terapie“, ktorá je od 16. 
storočia vnímaná ako nevyhnutná efektívna súčasť každého 
terapeutického úkonu. Už v 16. storočí boli lekári 
presvedčení, že úspešnosť liečby v mnohom  závisí od viery 

                                                 
2 ŽOCHOV, V. svjaščennik: Christianskoje otnošenije k bolezňam i 

vračevaniju. Moskva: Izdateľstvo Danilovskogo monastyrja - 
Danilovskij blagovestnik, 1996, 62 str. 

3 SACHAROV, S. archimandrit: Duchovnyje besedy. Moskva: 
Izdateľstvo Palomnik, tom1, 2003, 384 str. ISBN 1874679266. 

4 Naša molitvennica. Svjataja blažennaja Matrona 
Moskovskaja.Moskva: Kovčeg, 2012, 240 str. ISBN 5-98317-145-3. 
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pacienta v Boha a jeho dôvery k lekárovi „Ten, kto viac 
verí, sa uzdravuje lepšie.“5 
Doktor medicíny, profesor, arcibiskup - vyznavač svätiteľ 
Lukáš Krymský (Vojno-Jasenecký) píše: „Je všeobecne 
známy silný vplyv psychiky chorého na priebeh choroby. 
Stav ducha pacienta, jeho dôvera alebo nedôvera k lekárovi, 
hĺbka jeho viery a nádeje na uzdravenie alebo naopak, 
depresia, ktorá je vyvolaná neopatrnými výrokmi lekárov 
v prítomnosti pacienta o závažnosti jeho choroby, výrazne 
určujú priebeh choroby. Psychoterapia, ktorá spočíva 
v slovnom, ale správnejšie, v duchovnom vplyve lekára na 
chorého - je všeobecne uznávaná metodika, ktorá prináša 
krásne výsledky pri liečbe mnohých chorôb.“6   
 
 
Existujú rôzne pohľady na chorobu: 
- choroba ako prejav nedokonalej podstaty ľudstva po 
páde prvých ľudí v raji 
- choroba ako skúška vernosti Bohu 
- choroba ako výzva k pokániu a zamysleniu sa nad 
svojím životom 
- choroba ako vykupiteľská obeť 
Pravoslávna teológia pád prvých ľudí v raji považuje 
predovšetkým za chorobu. Zmysel nespočíva v hneve 
Božom na človeka, ale v chorobe samotného človeka. 
A Boh zo Svojej strany robí všetko, aby človeka zmenil. Ale 

                                                 
5 SILUJANOVA, I.: Antropologija bolezni. 2. vydanie, Moskva: 

Izdateľstvo Sretenskogo monastyrja, 2011, 304 str. ISBN 978-5-7533-
0608-1. 

6 VOJNO-JASENECKIJ, L.: Duch, duša i telo. 1. vydanie, 2006, 
Moskva: Artos-Medija, str. 91, 146-147. ISBN 5-485-00092-4. 
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človek sa nemôže zmeniť bez vlastnej slobodnej vôle. „Od 
osobnej voľby každého človeka a každého spoločenstva ľudí 
závisí či v nás bude pôsobiť Hospodinov Kríž alebo nie“ – 
hovoril patriarcha Alexij II.7   
Choroba - jedna z vlastností ľudskej podstaty, ktorú my 
nevytvárame. Človek považuje chorobu za niečo nepatričné, 
neželané, za svoj neprirodzený stav  - hoci pre našu podstatu 
nie je nič prirodzenejšie ako choroba sama. Človek objavuje 
chorobu v sebe alebo mimo seba - neočakáva ju a nepraje si 
ju. Odkrytie zmyslu choroby sa stáva pre človeka 
najdôležitejším prostriedkom k uzdraveniu.8     
Niekedy vidíme, že svätci sú tiež chorí. Choroba je pre nich 
skúškou vernosti Bohu. Zo Svätého Písma poznáme život 
sv. Jóba, ktorý bol postihnutý malomocenstvom „od stupají 
nôh až po temeno“. O svojom utrpení hovoril: „ Moje telo je 
posiate červami a malomocenstvom; moja koža praská 
a hnisá“ (Jób 7,5). Ale na výzvu ľudí, aby sa rúhal Bohu, sv. 
Jób hovorí:“ či budeme prijímať od Boha len dobré a zlé 
nebudeme prijímať?“ (Jób 2, 10). Svätý apoštol Pavol prosil 
Boha o uzdravenie. Ale Boh mu povedal, „že Jeho sila sa 
uskutočňuje v nemohúcnosti/slabosti“ (2. Kor 12, 7, 9). 
Mnohí ľudia sa počas choroby stávajú mrzutými, 
naplnenými zlosťou, mnohých choroba zbavuje viery, ľudia 
sa rúhajú Bohu, ale „svätec sa pevne bude držať svojej 
cesty“ (Jób 17, 9). 

                                                 
7 Mysli russkich patriarchov ot načala do našich dnej. Moskva: 

Izdateľstvo Sretenskogo monastyrja - Novaja kniga, Kovčeg, 1999, 
560 str. 

8 SILUJANOVA, I.: Antropologija bolezni. 2. vydanie, Moskva: 
Izdateľstvo Sretenskogo monastyrja, 2011, 304 str. ISBN 978-5-7533-
0608-1. 
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V mene Svojej nekonečnej lásky k človeku a uzdravenia 
jeho chorôb prichádza do sveta Samotný Spasiteľ: „ nie 
zdraví potrebujú lekára, ale chorí“ (Mt 9, 12). „Uzdravujte 
... chorých“ - tak hovoril Christos Svojím učeníkom. 
Liečenie, uzdravovanie chorých nikdy nebolo cudzie pre 
kresťanskú kultúru. Povolanie lekára je posvätené v sv. 
Tradícii: jeden z učeníkov Christa, sv. apoštol Lukáš, bol 
lekár. Uzdravovanie - jedno z povolaní prvých kresťanov, 
sv. Kozmu a Damiána (3. storočie), veľkomučeníka 
Panteleimona (r. 305). Dejiny Cirkvi sú naplnené príkladmi, 
keď sa kňazi a dokonca aj biskupi zaoberali uzdravovaním 
telesných neduhov.  
Svätí lekári uzdravovali chorých prostredníctvom modlitieb, 
vďaka Božej pomoci a svojich lekárskych znalostí. Boli 
kanonizovaní nielen preto, že často svoj život končili 
mučeníckou smrťou, ale aj za prijatie lekárskeho poslania 
ako svojej kresťanskej povinnosti milosrdenstva. Ich 
lekárske vzdelanie a svetská autorita im neprekážali v tom, 
aby mali pevnú a hlbokú vieru. Neexistoval pre nich rozpor 
medzi vedou a náboženstvom, vierou a skúsenosťami. Ich 
životný príklad by mal poslúžiť ako vzor slúženia Bohu 
a ľuďom pre súčasných lekárov.9 
„Daj miesto lekárovi, lebo aj jeho stvoril Hospodin, a nech 
sa od teba nevzďaľuje, lebo je potrebný“ (Sirach 38, 12).   
Každá choroba má svoj zmysel. Onkologické ochorenie má 
z duchovného pohľadu význam „oznámenia“, ktoré je 
človeku zaslané  - o tom, že ho čaká cesta do Božieho 
Kráľovstva, že čas jeho pozemského života je už spočítaný, 
                                                 
9 FILIMONOV, S.: Svjatyje celiteli. 1. vydanie, Sankt Peterburg: 

Dialog, Obščestvo pravoslavnych vračej Sankt-Peterburga, 2009, 64 
str. 
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odmeraný, že sa Spasiteľ rozhodol povolať dušu tohto 
človeka k Sebe do večnosti. Pritom nezáleží na tom či od 
chvíle histologického potvrdenia diagnózy do okamihu smrti 
prejde mesiac alebo 15 rokov. Dôležité je to, že zaznel zvuk 
zvona, ktorý človeka volá k pokániu za celý doterajší život. 
Prečo môžeme považovať stanovenie onkologickej 
diagnózy za „oznámenie o povolaní do večnosti ?“ Preto 
lebo existuje veľa chorôb, pri ktorých nastane rýchla smrť, 
keď v dôsledku zoslabnutia človek nie je schopný prijať 
Sväté Tajiny, nemôže zmysluplne rozprávať, ani počuť ani 
vidieť, ani analyzovať. „Oznámenie“ neznamená, že človek 
bude pomaly zomierať.10 Nie je vylúčená možnosť, že 
nastane aj uzdravenie (ako náboženského tak aj 
nenáboženského charakteru). 
Chcela by som uviesť príklad pani I., ktorá mala rakovinu 
žalúdka (T3N0M0). Bola upozornená na potrebu 
chirurgickej liečby. Prehodnotila svoj život a dala sľub 
Bohu, že keď zostane nažive, celý svoj zvyšný život zasvätí 
službe Cirkvi. Onedlho pri predoperačnom vyšetrení lekári 
s prekvapením zistili, že nádor zmizol. Uvedená pani sa 
potom aktívne zúčastnila pri obnove 16 pravoslávnych 
chrámov.11 
Pozorujem teraz ako lekár prípad hlboko veriacej katolíckej 
ženy, ktorá bojuje už dlhšiu dobu s onkologickým 
ochorením prsníka. Prichádza ku men do ambulancie na 

                                                 
10 FILIMONOV, S.: Pravoslavnyj vzgľad na onkologiju. 1.vyd., Sankt 

Peterburg: Obščestvo svjatiteľa Vasilija Velikogo, 2003, 63 str. ISBN 
5-7984-0037-9. 

11 FILIMONOV, S.: Pravoslavnyj vzgľad na onkologiju. 1.vyd., Sankt 
Peterburg: Obščestvo svjatiteľa Vasilija Velikogo, 2003, 63 str. ISBN 
5-7984-0037-9. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

33 

kontrolné odbery.  Jej silná viera jej pomáha v boji so 
zákernou chorobou, upevňuje ju modlitba k Presvätej 
Bohorodičke. Jej viera pomáha nielen jej, ale celej rodine 
(vrátane vnukov). Celá rodina sa aktívne obrátila k Bohu. 
To je tiež zázrak – ide o duchovné uzdravenie nie jedného, 
ale viacerých ľudí súčasne.  
Pre neveriaceho človeka diagnóza „rakovina“ znie ako hrom 
z jasného neba a stáva sa skutočnou životnou tragédiou. 
Veriaci ľudia reagujú rôzne v závislosti od toho nakoľko 
hlboko sú veriaci, nakoľko sú pripravení k tomu, aby vošli 
do Nebeského Kráľovstva. Človek s onkologickou 
diagnózou sa môže rozhodnúť pre 3 rôzne prístupy k svojej 
chorobe: a) nezodpovedný: zobrať si od života to čo sa ešte 
dá; b) lekársky: pacient verí lekárovi, v jeho profesionalitu, 
snaží sa pomôcť svojmu telu; c) pacient prijíma svoju 
chorobu ako čas daný na prípravu na prechod do večnosti - 
nie ako trest, ale ako milosť Božiu.  
Lekár - onkológ nesie v určitom zmysle aj duchovnú 
zodpovednosť za svojho pacienta. Mal by pamätať na to, že 
keď kňaz stihol vyspovedať časť hriechov jeho pacienta, ten 
už za nich nebude odpovedať vo večnosti. Keď nestihne, tak 
hriechy odídu s dušou do iného sveta a keďže tam už 
neexistuje pokánie, zostávajú tieto hriechy s dušou navždy. 
Úloha lekára, sestier spočíva aj v tom, aby sa snažili včas 
zavolať kňaza, keď je vedomie chorého ešte jasné. Či si to 
chceme alebo nechceme uvedomiť, od nášho správania 
závisí aj ďalší osud človeka vo večnosti, t.j. či sa duša 
dostane do pekla alebo do raja.12  
                                                 
12 FILIMONOV, S.: Pravoslavnyj vzgľad na onkologiju. 1.vyd., Sankt 

Peterburg: Obščestvo svjatiteľa Vasilija Velikogo, 2003, 63 str. ISBN 
5-7984-0037-9. 
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„Lekár a pacient sú duchovné bytosti, ktoré musia spoločne 
nasmerovať osud trpiaceho duchovného človeka. Len pri 
takom chápaní nájdu správnu cestu.“13  
Základ medicíny tvorí milosrdenstvo a keď neexistuje 
možnosť pomôcť pacientovi radikálne, treba sa snažiť 
maximálne zmenšiť jeho utrpenie. 
Pochopenie smrti - oblasť lásky k človeku, morálneho 
vzťahu medzi lekárom a pacientom. To ako sa lekár správa 
pri posteli zomierajúceho, je jedným z  kritérií jeho 
profesionality. Morálna kultúra lekára - nie je len prejavom 
psychologických sklonov jedinca, ale aj výsledkom 
starostlivého spoznávania dejín morálky a medicíny, logiky 
súčasných etických a právnych teórií. Je to individuálne 
osobnostný racionálny výber hodnôt, duchovnej opory ako 
pre svoj život tak aj pre svoje povolanie. Lekár musí vedieť, 
že jeho povolanie sa formuje na morálnych základoch, má 
morálny význam a je naplnené hlbokým morálnym 
zmyslom.14 
Pri lôžku chorého sa stretávajú Boh a zdravotník. Chorý 
lekára vníma ako záchranu a očakáva od neho pomoc. Ak 
lekár popri liečbe pacientovi pripomenie uzdravujúcu Božiu 
blízkosť, má to na chorého blahodarné účinky a posilní sa aj 
jeho dôvera k lekárovi. Humánna medicína musí ostať 
otvorená pravde o človeku a aj horizontu Boha. Dokonca aj 

                                                 
13 IĽJIN, I. O prizvaniji vrača. 
http://ruskolokol.narod.ru/biblio/iljin/put_k_ochevidnosti/12.html  
5.5.2016. 
 
14 SILUJANOVA, I.: Antropologija bolezni. 2. vydanie, Moskva: 

Izdateľstvo Sretenskogo monastyrja, 2011, 304  str. ISBN 978-5-
7533-0608-1. 

http://www.omolenko.com/biblio/ignatii-pisma-miryn.htm?p=50
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medicína môže vo chvíľach bezmocnosti a bezradnosti nájsť 
v Bohu oporu. Ak lekár prosí Boha o pomoc, určite ju 
pocíti. Nič tým nestratí, ale môže veľa získať.15  
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V.A.C. terapia - moderný systém na liečbu rán 
Benková-Rybárová Gabriela, Šinaľová Mária,  

Bocková Anna 
 

Abstrakt: Liečba riadeným podtlakom predstavuje dôležitý 
postup pri liečbe problematických rán. Denne je ošetrených 
touto metódou v celom svete niekoľko tisíc pacientov. 
Podľa súčasných skúseností je metóda vhodná pri liečbe 
akútnych, ale aj chronických rán. Aplikácii tejto metódy 
musí predchádzať debridement, nemusí však byť 
nevyhnutne chirurgický. 
Kľúčové slová: Liečba riadeným podtlakom, ošetrovateľská 
starostlivosť, rana. 
 

V.A.C. therapy – advanced system for wound healing 
Abstract: Negative pressure wound therapy is an important 
approach to treatment of troublesome wounds. There are 
daily several thousands of treated patients every day 
woldwide. According to present experience, this is the ideal 
method for treatment of acute as well as chronic wounds. 
Debridement, which has to preceed negative pressure 
therapy, does not necessarily be of surgical way and the 
therapy enables healing of even problematic wounds.  
Key word: Negative pressure wound therapy, nursing care, 
woounds. 
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Úvod 
Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny 

vplyv podtlakovej terapie na hojenie rán. Liečba rán 
aplikáciou podtlaku - Negative pressure wound therapy – 
NPWT, nie je nová. Vo viacerých štátoch, v Nemecku, 
v Rusku, ale aj inde bol podtlak vytváraný rôznymi 
spôsobmi Najnovšie práce popisujú dokonca pozitívny 
vplyv terapie aj na hojenie infikovaných rán, rán 
v hrudníkovej chirurgii i v traumatológii, ako aj hojenie rán 
u diabetických pacientov. Kontroverzné je použitie tejto 
metódy u onkologických pacientov. No boli publikované 
práce dokumentujúce negatívne účinky tejto terapie, 
predovšetkým pri rozvoji infekcie v rane. No napriek tomu 
je táto terapia v súčasnosti u nás i v zahraničí štandardným 
spôsobom ošetrovania rán. 
 
História 

Prvá zmienka o podtlakovom uzatváraní rán 
pochádza z roku 1992. V nasledujúcich piatich rokoch bola 
táto metóda v literatúre uvádzaná len sporadicky. Vacuum-
Assisted Closure, ako bola neskôr nazvaná, sa do pozornosti 
odbornej verejnosti dostala až v roku 1997, vďaka 
nemeckým autorom Morykwasovi a Argentovi. Pokusy s 
použitím terapie rán riadeným podtlakom sú pomerne staré. 
Širšiemu a úspešnejšiemu využitiu podtlaku bránili 
technické ťažkosti – centrálne odsávanie v budovách 
nemocníc a bežne odsávacie prístroje niesli riziko 
vykrvácania pacienta a boli problematicky regulovateľne. 
Fľaše s podtlakom boli zase nedostatočne účinne a 
nepraktické. Vytvorenie vhodného zdroja nastaviteľného a 
regulovateľného podtlaku umožnilo rozvoj NPWT. Prvý 
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bežne používaný systém zaviedla americká firma KCI a 
dostal názov V. A. C. (vacuum assisted closure). Postupne 
bol systém technicky zdokonaľovaný tak, aby bol tlak 
presnejšie snímaný, aby systém rozoznal pripadne krvácanie 
z defektu, aby bolo možne súčasné do defektu aplikovať 
antibiotické latky, atď. Názory na účinnosť tejto pomerne 
nákladnej liečby sa rôznia a nedostatočný počet veľkých 
štúdii podmieňuje špekulácie a aj pochybnosti o účinku. V 
niektorých prípadoch sa však považuje postup za optimum 
až ultimum a vo viacerých krajinách Európy ho uhrádzajú 
zdravotne poisťovne. Ich tlak je dôvodom ďalšieho 
skúmania účinnosti liečby metódou NPWT.  

 
 

Chronická rana  
Chronická rana je rana, pri ktorej nepostupuje 

hojenie primeraným tempom, alternatívne je to rana, ktorá 
nejaví znaky hojenia do 5 – 6 týždňov. Niekedy je dôvod 
stagnácie hojenia nejasný, napr.   tlak pri dekubite. Často 
však aj napriek absencii alebo odstráneniu jasnej príčiny 
nedochádza k zahojeniu defektu – vzniká chronická rana. V 
takomto prípade môže rana odolávať viacerým liečebným 
pokusom. Jedna z možnosti liečby chronickej rany pri 
zlyhaní bežných postupov je aplikácia riadeného podtlaku. 
Idea liečby vychádzala z praktických skúsenosti 
a pozorovaní. Autormi systému V. A. C. bol realizovaný 
pomerne rozsiahly výskum na zvieracom modeli, ktorý 
demonštroval niektoré zásadné účinky. Keď sa liečba 
dostala do praxe a rozšírili sa certifikované prístroje, 
prebehol, a prebieha ďalší výskum – tentoraz u pacientov, v 
ktorom sa nepodarilo jednoznačne potvrdiť všetky 
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teoretické predpoklady získane výskumom na zvieratách. 
Klinické skúsenosti s využitím NPWT sú však dobre a v 
skúsených rukách predstavuje tato metóda často jednoduché 
riešenie zložitého problému.  
 
Mechanizmus účinku NPWT  

1. Redukcia bakteriálneho osídlenia rany.  

Nadmerné osídlenie rany mikróbmi môže viesť k 
stagnácii hojenia. Kritickou hodnotou je obsah 10/5 
baktérii/g tkaniva. Infekcia v rane inhibuje proces hojenia a 
môže viesť k sepse u pacienta. Nadmerné osídlenie rany 
negatívne vplýva aj na výsledok prípadného krytia defektu 
kožným transplantátom. Podľa výskumov s inkubáciou 
baktérii v rane a následnou liečbou V. A. C. bola redukcia 
počtu baktérii v rane v priebehu 2 dni liečby až 1 000-
násobná. Novšie štúdie nemajú také jednoznačné výsledky. 
Ukazuje sa, že niektoré baktérie, najmä gram-negatívne, sú 
na pôsobenie podtlaku citlivé a naozaj hynú, iné nie napr. 
Staph. Aureus a ich počet v rane sa dokonca mohol aj 
zvýšiť. Táto skutočnosť však v štúdii neovplyvnila 
negatívne hojenie rán – aj rany s pretrvávajúcou 
kolonizáciou sa pri NPWT hojili lepšie, ako bez podtlaku. 
Nepriamym, ale dôležitým účinkom NPWT na baktérie je 
účinne narušenie bakteriálneho biofilmu mechanickou 
cestou. Po narušení biofilmu sa stavajú baktérie citlivejšími 
na pôsobenie desinficiencii aj antibiotík. 
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2. Redukcia opuchu okolo rany a exsudácie. 

Opuch v okolí defektu môže viesť k zhoršenému 
krvnému zásobeniu a tým k ischemizácii tkaniva, čo 
narušuje hojenie a môže zvyšovať exsudáciu rany. Exsudát 
z chronickej rany je vhodným prostredím pre rast baktérii, 
predisponuje ranu ku vzniku infekcie a má negatívny vplyv 
na aktivitu buniek zapojených do procesu hojenia, v 
experimente po pridaní k ľudským fibroblastom blokuje ich 
aktivitu. Obsahuje vysokú koncentráciu proteolytických 
enzýmov napr. matrix-metaloproteinazy, ktoré udržiavajú 
katabolický stav v rane, tzn. nedochádza k vytváraniu novej 
intracelulárnej matrix. NPWT veľmi účinne redukuje opuch, 
a redukcia opuchu a úbytok exsudácie môže naštartovať 
hojenie rany. 

3. Vytvorenie vhodného mikroprostredia rany.  

Rana vyžaduje na hojenie konštantnú teplotu a vlhkosť. 
Krátke ochladenie rany, stačí preplach studeným roztokom, 
zastaví proces hojenia na niekoľko hodín. V prípade 
aplikácie uzavretého systému NPWT je zabezpečenie 
primerane vlhké prostredie bez toho, aby rana „plávala“ v 
exsudáte a je trvalo udržiavaná aj konštantná teplota. 

4. Priama stimulácia rastu granulačného tkaniva a 
zlepšenie perfúzie.  

Mechanizmus účinku nie je celkom jasný, predpokladá 
sa zmena mitotickej a rastovej aktivity buniek podmienená 
ich tvarovou deformáciou, možná je aj existencia 
špecifických receptorov pre pôsobenie mechanických síl. 
Otázka nie je doteraz teoreticky vyriešená, ale rýchlejší rast 
granulačného tkaniva je pravdepodobne príčinou 
rýchlejšieho hojenia rán pri NPWT. Ďalším dôležitým 
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poznatkom je, že pri pôsobení podtlaku dochádza priamo 
jeho vplyvom a aj prostredníctvom redukcie opuchu k 
zlepšeniu prekrvenia oblasti rany. Výskumom na zvieracom 
modeli boli stanovene optimálne hodnoty podtlaku 
maximalizujúce krvný prítok – 125 mm Hg. Ukázalo sa, že 
kontinuálna aplikácia podtlaku vedie iba k prechodnému, 
niekoľkominútovému zlepšeniu, čo viedlo ku vzniku 
koncepcie intermitentneho účinku podtlaku – časový úsek 
pôsobenia podtlaku strieda tzn. relaxácia, kedy podtlak 
nepôsobí. Intermitentna aplikácia podtlaku je výhodná z 
hľadiska účinku, v experimente bola zaznamenaná 
dvojnásobná miera rastu granulačného tkaniva. Kontinuálny 
podtlak je z hľadiska stimulácie rastu granulácii menej 
účinný, ale za určitých okolnosti môže byť výhodnejší. 
Praktickým zámerom je, aby rana, ktorá predstavovala 
veľký technicky problém, bola uzatvoriteľná bežným 
chirurgickým postupom. Tento problém NPWT veľmi často 
vyrieši, často dokonca ani nie je potrebný ďalší chirurgicky 
postup a rana sa sama zahojí per secundam. 
 
Indikácie 

NPWT je postup indikovaný pri liečbe akútnych aj 
chronických rán, infikovaných rán a rán vzniknutých 
dehiscenciou po chirurgických výkonoch. Zdá sa, že 
najvýraznejší efekt možno dosiahnuť pri najrozsiahlejších a 
najhlbších ranách, veľkosť rany však nemá byť 
rozhodujúcim kritériom na indikáciu liečby. Najdlhšie 
skúsenosti s metódou sú pri liečbe dekubitov II. a III. 
stupňa, pri liečbe syndrómu diabetickej nohy, pri zvládnutí 
compartment syndromu brucha napr. po akútnej 
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pankreatitide a pri liečbe rozostúpených chirurgických rán 
po zložitých operáciách napr. po sternotomii. 

- redukcia opuchu okolo rany a tým priblíženie 
okrajov rany, eliminácia sínusov a tunelov a 
zlepšenie perfúzie celej oblasti; 

- stimulácia rastu granulačného tkaniva, naštartovanie 
procesu hojenia, tzn. zmenšenie objemu rany a 
prípadná príprava na plasticko-chirurgické riešenie, 
vytvorenie vhodného lôžka na aplikáciu kožného 
transplantátu; 

- zvládnutie exsudácie a infekcie v rane po 
dehiscencii, ktorú po ošetrení NPWT možno často aj 
úplne zašiť, aj po aplikácii na infikovanú ranu ostáva 
po liečbe spravidla v rane spodina úplne čistá 
s vitálnymi granuláciami; 

- novšie sa využíva NPWT na preklenutie fázy 
exsudácie u rán, kde zlyhali iné postupy tzn. rana 
napriek opakovaným debridementom a napr. vlhkej 
terapii ostáva vo fáze čistenia. 

- menej obvyklou indikáciou je aplikácia NPWT na 
kožné transplantáty. Podtlak významne zvyšuje 
šance na prijatie transplantátu tým, že znižuje riziko 
infekcie, rovnomerne pôsobí tlakom na celý povrch 
transplantátu a zamedzuje akumulácii exsudátu 
a krvi pod transplantátom. V tomto prípade je 
potrebne najmä pri využití systému V. A. C. vložiť 
medzi transplantát a penu ochrannú vrstvu. 
Polyuretánová pena ma ostré okraje buniek a mohla 
by transplantát poškodiť. 
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Kontraindikácie 
NPWT nesmie byť aplikovaná v nasledujúcich 

prípadoch: 
- malignita v rane. Dá sa predpokladať, že podtlak 

stimuluje proliferáciu malígnych buniek podobne 
ako buniek normálnych. V prípade, že existuje 
podozrenie na nádor v rane alebo že daný vred je v 
skutočnosti nádor, nie je možné až do spresnenia 
diagnózy aplikovať NPWT. Možná a výhodná je 
aplikácia podtlaku v prípade, že ide o liečbu rany 
vzniknutej úplnou extirpáciou malígneho nádoru, ak 
nie je možne ranu primárne uzavrieť. 

- prítomnosť nekrotického tkaniva v rane. 
Nekrotické tkanivo nie je možné pomocou podtlaku 
účinne odstrániť. Platí to najmä pre avitálne tkanivo 
charakteru eschary. Pre účinnosť liečby je potrebný 
dôsledný debridement. V prípade, že pri agresívnom 
debridemente by hrozilo poškodenie aj vitálneho 
tkaniva, je síce možne odstrániť len eschary a je 
možne aplikovať NPWT aj na ranu, ktorá nie je 
úplne zbavená všetkých nekrotických zvyškov 
tkaniva, ale existuje vyššie riziko vzniku infekcie 
rany a účinnosť liečby pravdepodobne nebude 
optimálna.  

- prítomnosť ciev, nervov a parenchýmových 
orgánov na spodine rany. Aplikácia podtlaku môže 
tieto štruktúry poškodiť, pri aplikácii v blízkosti ciev 
hrozí vykrvácanie pacienta. Buď je potrebne použiť 
špeciálne krytie, alebo interpolovať medzi samotne 
krytie NPWT a citlivú tkanivovú štruktúru 
neadhézne sieťovité krytie. 
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- neliečená osteomyelitída je kontraindikáciou 
použitia NPWT. V súčasnosti sa pripúšťa aplikácia 
NPWT v prípade dostatočnej nekrektómie tzn. 
úplného odstránenia infikovanej kosti, a pri 
primeranej antibiotickej liečbe. Práve zahojenie 
defektu, v ktorom je odhalená kosť, býva extrémne 
zdĺhavé a zložite a NPWT môže stimuláciou 
granulačného tkaniva tento problém vyriešiť. 

- NPWT nie je vhodne aplikovať na fistuly nejasnej 
etiológie, v špeciálnych prípadoch je možné liečiť 
pomocou podtlaku aj enterálnej fistuly; 

- v prípade aplikácie NPWT je potrebne vylúčiť 
ischémiu oblasti rany. Pri ischemickom defekte 
končatiny má revaskularizačný výkon prednosť pred 
NPWT. Výnimku tvorí prípad, ak je revaskularizácia 
z nejakého dôvodu nevykonateľná. V takom prípade 
je potrebne znížiť hodnoty použitého podtlaku, lebo 
tlak krytia môže ischémiu zhoršiť.  

 
Aplikácia NPWT  

Systém sa aplikuje po jednotlivých vrstvách 
postupne na ranu. Celá aplikácia má aj v prípade 
infikovanej rany prebiehať sterilne, všetok spotrebný 
materiál je sterilne a jednotlivo balený. Pôvodný systém V. 
A. C. využíva na priamy kontakt s ranou polyuretánovú 
penu čiernej farby alebo polyvinylalkoholovú penu bielej 
farby. Pena musí byť aplikovaná len do rany, nikdy nie na 
okolitú kožu, pretože maceruje a rozrušuje ju. Tvar peny sa 
upravuje strihaním nožnicami. To sa nesmie robiť priamo 
nad ranou, lebo uvoľnené drobné fragmenty peny by 
ostávali ako cudzie telesá v rane. Biela a čierna pena majú 
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odlišne fyzikálne vlastnosti a z nich vyplývajúce odlišne 
použitie. Väčšinou sa využíva čierna polyuretánová pena, 
ktorá ma otvorené bunky, umožňuje dobrú distribúciu 
podtlaku a výrazne stimuluje spodinu rany, takže granulácie 
vrastajú až do vnútra buniek peny. Výborne vedie podtlak, 
takže možno pri zložitom tvare rany vyskladať z menších 
kúskov „mozaiku“ a na ňu možno aplikovať spoločne jednu 
pelotu odsávania. Nevýhodou je výrazná bolestivosť 
preväzu, pri rozsiahlej rane je potrebná niekedy až celková 
alebo regionálna anestézia a krvácanie pri preväze. Odlišné 
systémy využívajú okrem peny aj iné kontaktné krytia, často 
ide o gázu, ktorá býva impregnovaná antimikrobiálnou 
látkou. Výrobcovia uvádzajú, že gáza distribuuje podtlak 
podobne efektívne ako pena. Na penu či gázu uloženú na 
plochu rany sa nalepí samolepiaca fólia. V. A. C. využíva 
polyuretánové fóliové krytie s vrstvou akrilového lepidla, 
Fólie sú semipermeabilne – sú vodeodolné, koža sa pod 
nimi nepotí a nemaceruje sa. Kožu je pred aplikáciou fólie 
vhodne vyčistiť, pripadne odmastenie kože síce zlepši 
adhéziu fólie, ale môže poškodiť kožu. Po hermetickom 
uzavretí rany sa aplikuje rôznym spôsobom odsávacia 
hadička. V. A. C. má na tento účel špeciálne pripravenú 
samolepiacu pelotu, ktorá sa nalepí na otvor vystrihnutý do 
fólie nad penou. Pri ostatných systémoch je potrebne 
pomocou fólie viac-menej improvizáciou vzduchotesne 
zalepiť odsávaciu hadičku, čo nemusí byť vždy ľahké. 
Potom sa hadička napojí na odsávaciu jednotku s 
kanistrom na exsudát a pristroj sa zapne. Spravidla je 
potrebné zalepiť ďalšími kúskami fólie drobné netesnosti, 
ktorými krytie „podfukuje“ – pristroj buď hlási chybu-
netesnosť, alebo jeho kompresor stále pracuje „vrčí“. 
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„Podfukovanie“ označované ako „leak“ je potrebné zistiť 
počúvaním a tlakom prstami, pri zatlačení na správne miesto 
prestane syčať. Aplikácia vyžaduje okrem znalostí aj 
zručnosť a istú kreativitu, od ktorej závisí nielen samotné 
úspešné naloženie krytia, ale aj spotreba inak veľmi 
nákladného materiálu.  
 
Režim ošetrovania a preväzovania  

Počas prvých 24 – 48 hodín sa aplikuje obyčajne 
kontinuálny režim – podtlak je zapnutý nepretržite. 
Intermitentný režim je možné zapnúť potom, cieľom je 
lepšia stimulácia rastu granulačného tkaniva. Na niektorých 
miestach je intermitentný režim problematický, lebo pri ňom 
nastáva vinou zložitého nalepenia často leak. V takom 
prípade sa aplikuje kontinuálny režim. Iným prípadom 
aplikácie kontinuálneho režimu je tzv. tunelová metóda, 
ktorá sa používa, ak je potrebne uzavrieť sínus alebo 
podmínovanie na okraji rany. Z peny sa vystrihne klin, ktorý 
sa vloží do tunelu. Kúsok klinu musí trčať do dutiny rany. 
Naň sa aplikuje pena vystrihnutá podľa spodiny rany a na ňu 
fóliové krytie a odsávanie. Pri ďalšom preväze sa špic klinu 
zavedie na koniec sínusu a potom sa asi o 1 cm povytiahne – 
koniec dutiny sa po zapnutí pristroja podtlakom zalepí. 
Postup sa opakuje a sínus sa uzavrie, pristroj pracuje stále v 
kontinuálnom režime. Preväzy sa pri bežných ranách majú 
realizovať 1-krat za 24 – 48 hodín, v prípade infikovaných 
rán sa majú preväzy robiť častejšie – každých 12 – 24 hodín. 
V prípade použitia NPWT na kožné transplantáty ostáva 
krytie in situ dlhšie, 4 – 5 dni. Kanistre sa menia po ich 
naplnení, rýchlosť plnenia je individuálna. Podtlak musí byť 
aplikovaní buď v kontinuálnom alebo intermitentnom 
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režime počas najmenej 22 hodín denne, 2 hodiny vypnutého 
pristroja môžu byť rozdelené aj do viacerých menších 
úsekov. V prípade poruchy alebo pri inom dôvode 
nefungovania odsávacej jednotky je nevyhnutné krytie aj 
s penou zložiť z rany do dvoch hodín. 
 
Záver 

Striktné indikácie pre aplikáciu V.A.C. terapie nie sú 
definované. Dokázaný je pozitívny efekt najmä pri 
chronicite hojenia rán. V.A.C. terapia z ďaleka nie je 
v súčasnosti u nás, ani vo svete štandardnou terapiou 
hojenia. Zaujímavá je aj ekonomická stránka V.A.C. terapie. 
Všetky práce, ktoré sledujú túto terapiu potvrdzujú konečné 
zníženie výdavkov. Mnohí autori ju však doporučujú, ako 
podpornú liečbu pri chronicite prostredia. Treba ale 
zdôrazniť individuálny prístup, ako aj indikácie, tak aj pri 
voľbe jednotlivých parametrov jej aplikácie. 
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Demencie v medzinárodnom kontexte 
Borošová Denisa 

 
 
Abstract: 
There are ongoing efforts at harmonizing psychosocial 
components of dementia patientś treatment. Data of new 
reasearch presented at International Conference of 
Alzheimerś Disease International in Budapest 21-
23.April.2016. Conference was great wide meeting of 
caregivers, with many autstanding interactions and 
presentated current professional abilities in dementia 
treatment, special national plans, which will help implement 
current and future diagnostic and treatment strategies world-
wide. There was fluently integrated the palliative care, as a 
multidisciplinary, holistic, person-centred care that focuses 
on quality of life in case of a progressive disease that cannot 
be cured or that is life-threatening. The presentation will 
outline WHO’s activities carried out in the area of dementia, 
the priorities for global actionand the need to strengthen the 
response across countries to improve dementia care. It will 
also present the ongoing work in the area of global dementia 
observatory. 
 
Keywords:  Dementia,  Palliative care, End of life 
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Milí prítomní, 
Dovoľte aby som sa poďakovala organizátorom za pozvanie 
prednášať na tejto konferencii, hoci som bola zo začiatku 
skeptická, čo nového by som mohla k téme liečby demencie 
nového povedať, som tu a teraz s vami, pretože sa tak 
zároveň chcem takto poďakovať Bohu za príležitosť 
zúčastniť sa jednej z výnimočných celosvetových 
konferencií, ktorá bola aj v mojom zážitkovom repertoári 
jedinečná a výnimočná účasťou ľudí z celého sveta a 
priebehom a obsahom prezentovaných tém. 
 
Táto prezentácia vznikla z najnovších informácií o 
psychosociálnom prístupe k liečbe demencií, ktoré boli 
prezentované na International Conference of Alzheimerś 
Disease International, organizovanej v Budapešti v dňoch 
21-23.4.2016 medzinárodnou organizáciou podporujúcou 
celosvetovú výmenu skúseností a informácií o liečbe a 
psychosociálnom prístupe k ľuďom trpiacich demenciou. 
Účastníkmi a prednášateľmi boli tkz. „caregiverś“, v 
doslovnom preklade „darci starostlivosti“, nielen lekári, ale 
ľudia zo všetkých druhov profesií, ktoré prichádzajú v práci 
do kontaktu s dementnými klientmi. Organizácia 
Alzheimerś Disease International vznikla pred 38 rokmi v 
Japonskom Kyoto, a už po piatich rokoch od svojho vzniku 
začala organizovať medzinárodnú výmenu skúseností a 
názorov Caregivers z rôznych krajín sveta, tento rok už 31 
krát. Základnou ideou, ktorú organizácia prezentuje a šíri, je 
aktuálne už celosvetovo je uznávaný názor, že zabúdanie a 
narušenie novopamäti starnúcich ľudí nie je normalitou, ale 
patológiou. Pred asi polstoročím začala liečba prvými 
účinnými preparátmi na Alzheimerovu chorobu- 
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anticholinergikami, no ako vidíme, až pred asi 30 rokmi sa 
táto liečba spojila so psychosociálnymi princípmi práce s 
dementnými klientmi. Téma konferencie Dementia : Global 
Perspective -Local Solutions, pomohla zdieľaniu nových 
metód práce s dementnými ľudmi a  zlepšením kvality 
života ľudí, s rešpektom na sociálne zvyky, finančné zdroje 
a možnosti jednotlivých krajín. Dementní ľudia však aj dnes 
sú celosvetovo stigmatizovanou skupinou, odsunutí na okraj 
spoločnosti, a to vrátane krajín, kde je zvykom žiť v 
súdržnom rodinnom prostredí, existuje stigma a 
nepochopenie princípov patologického starnutia. Stigmou sa 
u dementných ľudí chápu predovšetkým sociálne bariéry, 
ktoré následne zvyšujú pocity samoty a depresie 
dementných ľudí. Preto nestačí zásobovať krajiny 
anticholinergickou medikáciou, no potrebná je aj komplexná 
starostlivosť, so zameraním na zníženie interpersonálnych 
bariér. S touto problematikou sa denne stretávame aj my, v 
hospicovej starostlivosti, či v práci v domovoch sociálnych 
služieb a v dennom psychiatrickom stacionári. Sú však však 
krajiny, napr. Japonsko, kde existuje veľká bariéra odsúvať 
ľudí do komunitnej formy liečby, zanedbaní dementní ľudia 
tam povinne zotrvávajú doma hoci stredná generácia je 
doma minimálny životný čas. Tým je táto krajina akoby 
protipólom  našej  slovenskej starostlivosti lebo pracujúca 
rodina nedokáže dávať dementným dostatok potrebnej 
starostlivosti, a umiestňujeme našich starkých mimo domáce 
prostredie. Strednou cestou starostlivosti sú krajiny ako je 
Veľká Británia, Taiwan, Austrália a iné, kde je 
psychosociálna a komunitná starostlivosť rozvinutá a 
podporovaná priamo zo zdrojov štátu. 
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Základom komplexnej starostlivosti o dementných klientov 
naďalej ostávajú celosvetovo uznávané postupy ako sú 
tréningy pamäti komunikácia, aktivizácia, validizácia, práca 
s obrazovými materiálmi, múzické umenia. Ošetrovateľská 
starostlivosť sa považuje za samozrejmosť a je plynule 
včlenená do psychosociálnych prístupov, no nesmie 
znižovať ochotu klientov byť aktívnym a čo najviac 
sebestačným človekom. V mnohých krajinách sveta sa už 
zameriava pozornosť nielen na dementných klientov a ich 
potreby, ale na celý systém ktorý ich obklopuje, a ktorý 
môže spätnoväzobne podporovať dysfunkčné starnutie:  
Lekárka z Austrálskeho Melborune priniesla výskum ako 
ich sociálne prostredie narúša kvalitu a rovnováhu 
starostlivosti skrz hyperprotektivitu ošetrovateliek a ich 
úzkosť z možného zlyhania. Na Taiwane je populárna Škola 
múdrosti, ktorá podporuje aktiváciu vďaka umeniu, najmä 
tancu a hudbe kognitívnej stimulácie, a reminiscenčnej 
psychoterapie. Ich režim je podobný ako aj u nás v  
bardejovskom dennom psychiatrickom stacionári: 2-4 
hodiny, 12-16 týždňov. Britské prednášky boli pestré a 
rôznorodé, vrátane výskumných aktivít zameraných na 
neustále budovanie novej architektúry long-term care 
systému, s ohľadom na individuálne potreby nielen chorých, 
ale aj rodiny. Jeden zo špecifických projektov Veľkej 
Británie je starostlivosť o ošetrovateľky, ktoré rozvíjajú 
svoje zručnosti spôsobom minimalizujúcim burn-out stavy a 
podporujúce rozvoj nových zručností práce s klientmi. 
Obdobne tak  v Holandsku, aktuálne propagujú 24-hodinovú 
„diaľkovú“pomoc opatrovateľkám vďaka mobilným 
aplikáciám.V Indii je šírenie informácií o existencii 
demencie sťažené obrovskou populáciou, no v Calcutta už 
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existujú prvé long-term standing strategické skupiny 
cielenej starostlivosti o starších ľudí, kde ošetrovateľkami sa 
stávajú mladé ženy, ktoré pochádzajú z insolventných rodín, 
nemajú financie na vlastné štúdium, a tak sa združujú okolo 
budúcich DSS v Indii, kde je podporovaný aj ich osobný 
rast a vzdelanostná úroveň. Nórsko a Holandsko 
prezentovali skúsenosti s paliatívnou starostlivosťou u 
dementných ľudí s onkologickými ochoreniami v domácom 
prostredí, a definujú nové prístupy k zvýšeniu kvality života 
pacientov v terminálnych štádiách života, vrátane ťažkých 
stupňov demencií. New Zéland, Macedónia a Maďarsko sa 
zaoberajú zariadeniami domácej paliatívnej starostlivosti, v 
Chorvátsku prebieha dynamický rozvoj supportívnej 
psychoterapie, v  Argentíne sú podporovaní poradcovia, 
cestujúci po krajine z rodiny do rodiny, riešia individuálne 
problémy rodín, v Británii propagujú tkz.Dementia Friendly 
Communities Buiding,  vo Fínsku aktuálne prebieha 
„Memory Pilot“, čo je sieť expertných poradcov a centier 
podpory poskytujúcich vedenia a informácie „Caregiving 
support“. 
 
V našej krajine sa edukáciou a šírením informácií o 
psychosociálnom prístupe k dementným klientom v 
súčasnosti aktívne zaoberajú dobrovoľníci, skrytí za 
webovou stránkou www. Alzheimer-slovakia-org, kde 
možno voľne stiahnuť potrebné a užitočné informácie, či už 
ste členom rodiny dementného človeka, alebo 
opatrovateľkou, a „caregiver“-om. 
 
Ďakujem za pozornosť. 
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Riziko vzniku dekubitov u geriatrického 
pacienta 

Risk of developing pressure ulcers in 
geriatric patient 

 
BUJDA MARTIN 

 
Abstrakt 
Riziko vzniku dekubitov u geriatrického pacienta, MUDr. 
Martin Bujda, LDCH, NsP sv. Jakuba v Bardejove, n.o. 
 

Cieľom môjho príspevku je upriamiť pozornosť na 
čoraz frekventovanejšiu problematiku dekubitov, najmä 
v dôsledku očakávaného množenia sa sťažností zo strany 
príbuzných pacientov, u ktorých vznikol dekubitus, ako je to 
pozorované v západných vyspelých krajinách. Dekubitus je 
lokalizovaná nekróza (ischemické poškodenie) tkaniva, 
podmienená hlavne ischémiou, vznikajúca vplyvom dlhší 
čas trvajúceho neprerušovaného tlaku na mäkké tkanivo 
uložené medzi vystupujúcim miestom kosti a pevnou 
podložkou. Najčastejším miestom vzniku dekubitov sú 
miesta nad kostnými výstupkami (predisponujúce 
anatomické miesta) – sakrálna oblasť, oblasť ischiadických 
tuberozít, oblasť veľkých trochanterov, päty a oblasť 
laterálnych maleolov. Súbor našich pacientov tvoria pacienti 
hospitalizovaní v Liečebni dlhodobo chorých v Bardejove 
v roku 2011 (prepustení od 1.1.2011 až 31.8.2011), ktorých 
celkový počet bol 275, z toho pacienti s dekubitmi tvorili 20 
% (55 pacientov). U pacientov s dekubitmi sme sledovali 
vekovú štruktúru, s priemerným vekom 76,98 rokov,  
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štádium dekubitov pri príjme a pri prepustení, vývoj 
dekubitov na oddelení, lokalizáciu dekubitov, 
predchádzajúci pobyt pacientov s dekubitmi a ich spôsob 
prepustenia, ich príjmové diagnózy, najčastejšie 
komorbidity a najčastejšie komplikácie dekubitov.  Záverom 
možno konštatovať, že najčastejšími a najdôležitejšími 
faktormi vedúcimi ku vzniku dekubitov bola aj v našom 
súbore pacientov: porucha mobility až imobilita (pôsobenie 
tlaku), inkontinencia 3.st. (pôsobenie vlhkosti), febrility so 
zvýšeným potením (pôsobenie vlhkosti), malnutrícia 
s hypoproteinémiou a hypalbuminémiou stredného až 
ťažkého st. (celkové oslabenie organizmu vrátane 
reparačných mechanizmov).  
 
Kľúčové slová: Dekubity. Imobilita. Multimorbidita. 
 
Abstract 

Risk of developing pressure ulcers in geriatric patient, 
MUDr. Martin Bujda, LDCH, NsP sv. Jakuba v Bardejove, 
n.o. 

 
 

The aim of the study is to draw attention to the 
increasingly frequent problem of pressure ulcers, mainly for 
expected accretion of complaints from relatives of patients 
who had bedsores, how it is observed in western highly-
developed countries. Pressure ulcer is localized necrosis 
(ischemic injury) tissue, mainly conditioned by ischemia, 
resulting from the longer lasting effects of continued 
pressure on soft tissue placed between the protruding bones 
and place a firm base. The most common places for pressure 
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ulcers to occur are over bony prominences (predisposing 
anatomic location) - sacral area, tuberose ischiatic area, area 
of the greater trochanter, heel area and lateral malleolus 
area. A collection of our patients are patients hospitalized in 
LDCH in Bardejov in year 2011 (released from 1.1.2011 to 
31.8.2011), whose total number was 275, the patients with 
pressure ulcers were 20% (55 patients). We were observed 
patients with pressure ulcers, their age structure, with an 
average age of 76,98 years, the stage of pressure ulcers upon 
intake and release, the development of pressure ulcers in 
LDCH, location pressure ulcers, former stay in hospitals of 
patients with pressure ulcers and method of their release, 
their incoming diagnosis, and the most common 
complications of pressure ulcers. In conclusion, the most 
common and the most important factors leading to the 
formation of pressure ulcers was in our group of patients: 
impaired mobility and immobility (pressure effect), 
incontinence of 3rd level (moisture effect), fevers with 
enhanced sweating (moisture effect), malnutrition with 
hypoproteinaemia and hypalbuminaemia of medium and 
hard level (overall weakening of the body, including repair 
mechanisms of the body). 

 
   Keywords: Pressure ulcers. Immobility. Multimorbidity. 

 

  Dekubitus (preležanina) je lokalizovaná nekróza tkaniva, 
podmienená ischémiou, vzniká vplyvom dlhší čas 
trvajúceho neprerušovaného tlaku na mäkké tkanivo uložené 
medzi vystupujúcim miestom kosti a pevnou podložkou. 
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   Lokalizácia dekubitov: Podľa literárnych údajov 
približne 95% dekubitov vzniká na dolných častiach tela – v 
65% v pelvickej oblasti, v 30%  na dolných končatinách, 
najčastejšie sú postihnuté: sakrum (34%), päty (26%), 
oblasť nad sedacími kosťami (13%), členky (10%), oblasť 
veľkých trochanterov. V hornej časti tela sa dekubity 
objavujú najčastejšie  nad lopatkami, na ramenách, nad 
kyfotickou chrbticou, okcipitálne a na ušnom boltci. 
Dekubity v hornej časti tela častejšie súvisia 
s nedostatočnou ošetrovateľskou  starostlivosťou alebo 
súvisia s celkovým ťažkým stavom pacienta 
(malnutrícia, kachexia, imobilita, ťažká porucha vedomia, 
parkinsonizmus). 
   Epidemiológia dekubitov: U pacientov 
hospitalizovaných na akútnych oddeleniach zdravotníckych 
zariadení je podľa niektorých štúdií prevalencia 3-14%, 
pričom väčšina dekubitov vzniká v priebehu prvých 
niekoľkých týždňov hospitalizácie. U pacientov 
hospitalizovaných na chronických oddeleniach 
zdravotníckych zariadení je prevalencia dekubitov v rozsahu 
15-25%. U pacientov pripútaných na lôžko minimálne na 1 
týždeň sa incidencia po 3 týždňoch zvyšuje na 7,7%, pričom 
u rizikových pacientov môže dôjsť k nekróze tkaniva už 
v priebehu niekoľkých hodín. 
  Klasifikácia dekubitov: Podľa škály  NPUAP (National 
Pressure Ulcer  Advisory Panel) klasifikujeme dekubity do 4 
stupňov: I.stupeň: Erytém intaktnej kože, neblednúci na 
zatlačenie, avšak v 50% prípadov dochádza už aj 
k poškodeniu hlbokých tkanív pod intaktnou pokožkou. 
II.stupeň: Čiastočná strata hrúbky kože epidermis alebo 
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dermis – erózia, pľuzgier, plytký vred, III.stupeň: 
Kompletná strata hrúbky kože  vrátane podkožného tkaniva, 
avšak nezasahujúca pod fasciu, IV.stupeň: Kompletná 
strata hrúbky kože vrátane podkožného tkaniva, zasahujúca 
pod fasciu, s postihnutím svalov, kostí a podporných 
štruktúr ako šliach alebo kĺbového puzdra. NPUAP 
klasifikácia udáva ďalšie 2 štádia: Suspektné poškodenie 
hlbokých tkanív a neklasifikovateľné štádium, pri ktorom 
nie je možné hodnotiť hlbku defektu pre povlak spodiny. 
Niekedy sa uvádza aj predekubitálna včasná fáza: 
Hyperémia, začervenanie, ktoré pri stlačení zbledne 
(blanching erythema), kde je ešte vysoká pravdepodobnosť 
úspešnej prevencie. 
   Rizikové faktory vzniku dekubitov: môžeme rozdeliť na 
lokálne (mechanické, vonkajšie) - tlak,  strižná sila, trenie 
a vlhko a celkové (systémové, vnútorné). Kumuláciou 
lokálnych a celkových rizikových faktorov dochádza 
k nebezpečnej potenciácii rizika vzniku dekubitov, ktorú 
zachycujú štandardizované škály posudzujúce riziko vzniku 
dekubitov (napr. Nortonová, Waterlowová, Bradenová, 
Knollová, podľa Nonemachera, škála Cubbin-Jackson). 

   Rizikové faktory vzniku dekubitov – lokálne: 1. Tlak – 
najvýznamnejší RF, jeho pôsobením dochádza k zníženiu 
artériového prietoku, k vzniku edému, tkanivovej anoxii a k 
vzniku ischemickej nekrózy, pričom dôležitejšia je doba 
pôsobenia externého tlaku ako  absolútna výška tlaku, pri 
konštantnom pôsobení tlaku vyššom ako 70 mmHg počas 2 
hodín dochádza k ireverzibilnému poškodeniu tkaniva, 
kdežto v prípade prerušovaného pôsobenia tlaku je 
pravdepodobnosť vzniku dekubitov výrazne znížená. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

62 

Vzhľadom k tomu, že vyšší  intersticiálny tlak vzniká na 
styčnej ploche svalov a kostí a menší tlak vzniká  
v dermoepidermálnej oblasti, môže vzniknúť hlboké 
poškodenie tkaniva s relatívne malými zmenami na povrchu 
kože. 2. Strižné sily - vznikajú pri posune kožných vrstiev 
proti sebe navzájom (vrchných vrstiev kože proti podkožiu), 
napr. ak ležiacemu pacientovi zodvihneme  hornú polovicu 
tela o viac ako 30°. 3. Trenie - vzniká pri posúvaní tela po 
nerovnom povrchu, napr. pri zosúvaní pacienta uloženého 
v podloženej polohe ale nezabezpečenej  proti zosunutiu, 
alebo pri vyťahovaní pacienta na lôžku vyššie. 4. Vlhko - 
dlhodobé vystavenie vlhkému prostrediu zvyšuje až 
päťnásobne riziko vzniku dekubitov, kde v dôsledku 
zhoršenia mechanickej odolnosti kože dochádza k vzniku 
macerácie kože, napr. pri potení pri febrilitách, pri 
inkontinencii moču či stolice, pri sekrécii z rán. 
   Rizikové faktory vzniku dekubitov – celkové: Vek, 
poruchy výživy, malnutrícia, úbytok hmotnosti, podkožného 
tuku, svaloviny, kachexia, hypoalbuminémia, nedostatok 
zinku, vitamínov C, B2, D, imunodeficiencia, neurologické 
a senzorické poruchy, Parkinsovová choroba a parkinsonský 
syndróm, zhoršenie periférnej cirkulácie, Diabetes mellitus, 
stres, obezita, infekčné ochorenia, lieky. 
   Prevencia vzniku dekubitov: Správnymi preventívnymi 
opatreniami môžeme znížiť incidenciu dekubitov až 
o takmer 50%. Je potrebné aktívne vyhľadávať pacientov so 
zvýšeným rizikom vzniku dekubitov, ktoré zahŕňa: Pátranie 
po prítomnosti vyššie uvedených  rizikových faktorov 
vzniku dekubitov - hodnotenie miery rizika vzniku 
dekubitov  použitím štandardizovaných škál, pravidelné 
denné kontroly predilekčných miest u rizikových pacientov. 
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   Preventívne opatrania zamerané na skrátenie trvania 
tlaku a trenia: pravidelné a časté polohovanie, včasná 
mobilizácia a rehabilitácia pacientov, u ležiaceho 
imobilného pacienta pravidelná zmena polohy minimálne po 
2 hodinách, u pacienta sediaceho na vozíku odľahčovať 
ischiadické tuberozity zmenou polohy každých 20-30 minút, 
používanie chráničov lakťov a piet, mäkké vankúše 
z molitanu a penovej hmoty, kliny medzi kolená a členky, 
mäkké podložky pod dolné končatiny v celej dĺžke na 
odľahčenie piet, špeciálne aktívne antidekubitárne matrace. 
   Preventívne opatrania zamerané na zabránenie trvania 
strižných síl: vyhýbať sa ťahu pacienta po posteli, 
praktizovať skôr nadvihnutie pacienta, u ležiacich pacientov 
nedvíhať hornú časť trupu o viac ako 30°, aby nedošlo k 
zosúvaniu pacienta po podložke, podpornými podložkami 
zabrániť zosúvaniu pacienta pri uložení vo vyššej polohe. 
   Preventívne opatrania zamerané na obmedzenie 
vlhkosti: starostlivosť o kožu a ochrana kože pred 
maceráciou, podpora kontinencie pacienta, používanie 
absorpčných podložiek, plienok, v nevyhnutných prípadoch 
permanentná močová katetrizácia pacienta. 
   Systémové preventívne opatrania vzniku dekubitov: 
sledovať a zlepšovať celkový zdravotný stav pacienta, 
vrátane kompenzácie diabetu, srdcovocievnych chorôb, 
optimalizácia  perfúzneho tlaku, dostatočná hydratácia a 
výživa pacientov, úprava anémie a podobne. 
   Hodnotenie miery rizika vzniku dekubitov použitím 
štandardizovaných škál: Existuje asi 40 škál, z ktorých 6 
je dobre validovaných: Škála podľa Nortonovej, 
Waterlowovej škála, Bradenovej škála, škála podľa 
Nonnemachera, Cubbin-Jacksonová škála, Knollová škála. 
Faktory sledované v škálach možno rozdeliť do 2 skupín: 1. 
faktory predlžujúce pôsobenie tlaku, resp. uľahčujúce vznik 
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trenia alebo strižných síl, 2. faktory znižujúce odolnosť 
tkanív na tlak. 
   Manažment liečby dekubitov: Odvíja sa od vyššie 
uvedených preventívnych opatrení, hlavne v eliminácii tlaku 
na kožu v kritických predilekčných miestach pacienta. 
Zahŕňa celkové a lokálne opatrenia. Celkové podmienky 
úspešného hojenia dekubitov zahŕňajú: podporu nutrície, 
pohybový režim, dostatočné prekrvenie tkanív, homeostáza 
vnútorného prostredia, kompenzácia pridružených ochorení 
(hlavne diabetes mellitus, kardiálna kompenzácia, 
eliminácia opuchov predkolení a ulkusov na  
predkoleniach). 
   Lokálna liečba dekubitov: Podľa charakteru defektu 
rozdeľujeme liečbu dekubitov do 4 fáz: 1. Zápalová, 
exsudatívna fáza – základom  liečby je vyčistenie spodiny, 
obmedzenie  exsudátu, 2. Proliferačná fáza – základom 
liečby je  podpora granulácie, 3. Diferenciačná fáza – 
základom liečby je  podpora epitelizácie, 4. Priebežné 
ošetrovanie okolia. Základné ciele a spôsoby lokálnej 
liečby dekubitov sú: 1. Čistenie rany (slúži na 
odstraňovanie nekrotického tkaniva, ktoré predstavuje 
prekážku hojenia a zvyšuje riziko infekcie)– chirurgicky 
(nekrektómie) alebo nechirurgicky, 2. Krytie rany 
(predstavuje ochranu rany pred poškodením, podporu 
hojenia - granulácie a epitelizácie), 3. Prevencia a liečba 
infekcie v rane, 4. Iné spôsoby lokálnej liečby dekubitov. 
   Krytie rany – Klasické prostredky na ošetrovanie 
dekubitov – sú použiteľné vo všetkých fázach starostlivosti 
o dekubity, v posledných rokoch je výrazný odklon od ich 
používania, niekedy sú však nezastupiteľné (hlavne 
u rozsiahlych dekubitov), najčastejšie boli používané 
magistraliter masti v masťovej náplasti – napr. 5% 
salicylová vazelina, 3% borová vazelina či pasta, masti s 1% 
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argentum nitricum, event. v nevyhnutných prípadoch masti 
a pasty s obsahom antibiotík, v minulosti často používané 
farbivá (napr. gencianová violeť) sa neodporúčajú pre 
cytotoxický efekt a obmedzenie prehľadnosti rany. 
   Krytie rany – Moderné prostredky na ošetrovanie 
dekubitov – uprednostňujú vlhké hojenie rán, keďže 
hojenie rán najlepšie prebieha v primerane vlhkom 
prostredí, suché prostredie alebo naopak veľké množstvo 
exsudátu hojenie spomaľuje a exsudát maceruje okolitú 
kožu, poskytujú vhodnú výmenu vodných pár a plynov, 
udržujú stabilnú teplotu v rane (pri znížení teploty sa proces 
hojenia spomaľuje), sú nepriepustné pre mikroorganizmy 
(zabránenie kontaminácie rany), minimálne riziko 
senzibilizácie a iritácie kože, sú komfortné pre ľahkú 
manipuláciu, bezbolestné pri odstraňovaní, predlžujú  
intervaly preväzu rany, niektoré majú aj parciálny 
analgetický účinok a pohlcujú nepríjemný zápach, 
v dôsledku prekrytia rany obväzom dochádza k podpore 
reepitelizácie a k zosilneniu autolytického uvoľňovania 
nekrotických častí. Lokálne vlhké ošetrovanie dekubitov 
realizujeme vlhkou obväzovou technikou vo forme fólií, 
hydrokoloidov, pien, hydrogélov, alginátov a kombináciou 
uvedených foriem. Kontraindikáciou syntetických 
obväzových materiálov je osteomyelitída a viditeľnosť 
šľachy alebo kosti. 
   Krytie rany – Moderné prostredky na ošetrovanie 
dekubitov – 1. Fólie - Biooclusove, Uniflex, Hydrofilm, 
Mefilm, Suprasorb F, Tegaderm, Transeal, 2. Absorpčné 
krytie s aktívnym uhlím  - Actisorb, Actisorb plus, 
Surgipad, Comprigel, Mepore, Zetuvit, Carboflex, Carbonet, 
3. Hydrokoloidy - Granuflex IF, Suprasorb H, Replicare, 
Tegasorb, Hydrocoll, 4. Hydropolyméry – Tielle, 5. 
Penové polyuretánové krytie - Biatain,  Suprasorb P, 
Allevyn, Allevyn adhesive, Allevyn cavity, Cutinova, 
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Mepilex, 6. Hydrogély  - Hydrosorb, Suprasorb G, 
Flamigel, Granugel, Intrasite gel, Hypergel, 7. Algináty  
(natrium alginát a kalcium  alginát) - Suprasorb, Kaltostat, 
Algosteril, Seasorb, Algiste M, Kalginate, Tegagen,  
Sorbalgon, Melgisorb, Acticoat absorbent, Suprasorb A + 
Ag, 8. Hydrovlákna - Aquacel, Aquacel Ag., 9. 
Hydrobalančné krytie -  Suprasorb X na  neinfikované 
rany, Suprasorb X + PHMB  s polyhexamidom na 
infikované rany, 11. Bioaktívne krytie - Inhibítory matrix 
metaloproteináz -  Promogran, Prisma s obsahom striebra, 
Kolagenové krytia - Catrix plv., Suprasorb C, Cadesorb, 
Chitoskin, Rekombinantné  doštičkové rastové faktory 
(PDGF) - zatiaľ experimentálny postup u vyčistených  
dekubitov. 
   Lokálna liečba infekcie dekubitov - 1. Striebro 
(argentum, Ag) - v krycích  materiáloch ako elementárne 
striebro alebo jeho soľ, z ktorej sa po kontakte s exsudátom  
uvoľňujú iony striebra s výrazným   antibakteriálnym 
pôsobením, výhodou je, že nemajú cytotoxický účinok. 
Napr. Atrauman Ag, Actisorb plus s aktívnym  uhlím, 
Aquacel Ag s hydrovláknami, Ialugen  plus, Acticoat, 
Megiplex Ag, Sirvelcel s hydroalginátom,  Silvadene. 2. Jód 
- antiseptikum so širokým spektrom účinku, vo forme 
sieťového krytia, masti. Napr. Povidón jódovaný (Betadine) 
- je súčasťou náplasti Inadine, odporúča sa ho používať čo 
najkratšie, keďže niektoré štúdie zistili spomalenie hojenia 
pri použití povidónu. Kadoxemér jódny - novšie sa začal 
používať, urýchľuje hojenie. Hyiodine s jodidom draselným, 
soľou kyseliny hyaluronovej a jódom. 3. Med - Revamil (vo 
forme gélu a náplasti). 4. Chlorhexidín (Bactigras) - 
širokospektré antiseptikum. 5. Preparáty s obsahom 
dusičnanu strieborného a antibiotickými externami 
podľa baktériovej citlivosti (bacitracín,  neomycín, 
polymyxín B, gentamycín,  erytromycín, mupirocín, 
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kyselina fucidová). 6. ATB  - v prípade sekundárnej 
infekcie s febrilitami, pri dekubitárnej sepse, osteomyelitíde 
a známkach šírenia zápalu je  nevyhnutná celková 
intravenózna  širokospektrálna ATB liečba, s účinkom aj na 
anaeróby, najlepšie cielene podľa  baktériovej kultivačnej 
citlivosti. 
   Štatistický rozobor suboru naších pacientov s 
dekubirmi: Boli to pacienti s dekubitmi hospitalizovaní  
v Liečebni dlhodobo chorých v Bardejove  v roku 2011 (v 
priebehu 8 mesiacov – január až august) - 55 pacientov, teda 
20,0 % z celkového počtu 275  pacientov prepustených 
pacientov, s priemernou dĺžkou hospitalizácie 28,49 dní. 
Celkový počet dekubitov: 122 (2,22 dekubitu  na 1 
pacienta). Veková štruktúra  pacientov s dekubitmi: do 64 
rokov: 8 pac. (14,54 %), 65-74 rokov: 8 pac. (14,54 %), 75-
84 rokov: 25 pac. (45,45 %), 85 a viac rokov: 14 pac. (25,45 
%), priemerný vek: 76,98 rokov. Miesto vzniku dekubitov: 
importované – u 42 pac. – 75,46 %, importované z iného 
oddelenia v nemocnici - u 35 pac., importované z domu - u 
7 pac., vznik počas hospitalizácie v LDCH - u 19 pacientov 
(34,54 %, 6,91 % z celkového počtu hospitalizovaných 
pacientov ), z toho 6  pacienti už mali pri príjme aj dekubity  
importované v inej lokalizácii. Lokalizácia dekubitov: 
Sakro-gluteálne - u 42 pacientov, na pätách - u 22 pacientov 
(u 9 pacientov  obojstranne), nad trochantermi – u 21 
pacientov (u 6 pac.  Obojstranne), na predkoleniach alebo 
nohách (okrem piet)-  u 10 pacientov, 1x bol zaznamenaný 
dekubitus na ruke pod  sádrou, 1x na kolenách obojstr., 1x 
na chrbte  nad lopatkou, 1x v oblasti spina iliaca  posterior 
superior. Počet dekubitov u jedného pacienta: počet 
pacientov s dekubitom len v 1  lokalizácii – 23 pac. (41,81 
%), v 2 lokalizáciach - u 17 pacientov (30,9 %), v 3 
a viacerých lokalizáciach - u 15 pacientov  (27,27 %). 
Štádia dekubitov u jedného pacienta: pri príjme bolo  bez 
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dekubitu 13 pac., pri prepustení 4 pac., stav najhoršieho 
dekubitu v 1. štádiu mali pri prijatí 3 pacienti, pri prepustení 
1 pacient, stav najhoršieho dekubitu v 2. štádiu malo pri 
prijatí 26 pacientov, pri prepustení 30 pacientov, stav 
najhoršieho dekubitu v 3. štádiu malo pri prijatí 10 
pacientov, pri prepustení 12 pacientov, stav najhoršieho 
dekubitu v 4. štádiu mali pri prijatí 3 pacienti, pri prepustení 
8 pacientov. Stav dekubitov počas hospitalizácie 
v LDCH: u 29 pacientov (52,73 %) zhoršenie aspoň 1, 
event. vznik nových dekubitov, ich priemerná dĺžka 
hospitalizácie bola 37,03 dní, u 15 pacientov (27,27  %) stav 
dekubitov bez podstatnej zmeny, ich priemerná dĺžka 
hospitalizácie bola 12,53 dní, u 11 pacientov (20,0 %) 
zlepšenie stavu dekubitov, ich priemerná dĺžka 
hospitalizácie bola 28,27 dní, z toho u 7 pacientov (12,72 
%) došlo k úplnému zhojeniu aspoň jedného dekubitu. 
Nepriaznivý vývoj dekubitov na oddelení však možno v 
prvom rade pripísať multimorbidite naších 
hospitalizovaných pacientov, vzhľadom k tomu, že 
imobilných bolo 44 pacientov s dekubitmi  (80,0%), 
mobilných s dopomocou bolo len 5 pacientov (9,09%), 
samostatne mobilných bolo len 6 pacientov (10,9 %), 
pacientov s úplnou inkontinenciou moču a stolice bolo 48  
(87,27 %) pacientov, kontinentných bolo len 7 pacientov 
(12,73 %). Práve u pacientov kontinentných a mobilných,  
eventuálne mobilných s pomocou došlo k  zlepšeniu stavu 
event. k zhojeniu dekubitov. Osud pacientov s dekubitmi: 
zomrelo 21 (38,18 %) pacientov s dekubitmi, prepustených 
domov alebo do zariadenia ošetrovateľskej či 
opatrovateľskej  starostlivosti bolo 29 pacientov (52,73 %), 
preložených na iné oddelenie v nemocnici bolo 5  pacientov 
(9,09 %). Sledovali sme aj príčiny imobility: Stavy po 
NCMP – 19 pacientov, ťažká demencia vaskulárnej etiol. – 
9 pac., st.p. fraktúre krčka stehnovej kosti – 5 pac., 
Alzheimerova choroba – 3 pac., encefalopatia pri sy. 
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závislosti od alkoholu –  3 pac., ICHDK f.s. IV (Fontaine) 
s amputáciou DK– 3  pac., urosepsa – 2 pac., onkologické 
ochorenie – 2 pacenti. 
   Záver: Najčastejšími a najdôležitejšími faktormi vedúcimi 
k vzniku dekubitov aj v našom súbore pacientov boli: 
porucha mobility až imobilita (kde sa uplatňuje pôsobenie 
tlaku), inkontinencia moču a stolice 3.st. a febrility so  
zvýšeným potením (kde sa uplatňuje pôsobenie vlhkosti), 
malnutrícia s hypoproteinémiou  a hypalbuminémiou 
ťažkého st. (pri  celkovom oslabení organizmu vrátane 
reparačných mechanizmov). 
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Pohľad verejnosti na problematiku paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti 

Bujdová Nataša 
 
ABSTRAKT 
Otázkou zomierania a smrti sa zaoberali ľudia odjakživa. V 
minulosti ľudia zomierali doma, obklopení svojimi 
blízkymi. Dnes zomierajú osamotení, často opustení 
v nemocnici, odtrhnutí od svojich blízkych. Práve tento fakt 
viedol mnohých citlivých ľudí k tomu, aby chvíle spojené s 
koncom života boli dôstojné v prítomnosti svojich blízkych. 
Každý človek si zaslúži byť milovaný a chránený v každom 
období života. Chrániť ľudský život je o to dôležitejšie v 
najzložitejšom a najzraniteľnejšom období  ľudského života, 
v období choroby a zomierania. Je potrebné hľadať nové 
možnosti, ako zmierniť chorému utrpenie, aby posledné 
chvíle života človeka boli dôstojné, bez bolestí, v blízkostí 
ľudí, ktorým na ňom záleží. Nezanedbateľný je pohľad 
verejnosti na problematiku umierania a smrti. 
Prostredníctvom výskumov je možné odhaliť skryté 
nedostatky v tejto oblasti. 
 
Kľúčové slová: 
Človek. Sociálny pracovník. Smrť. Umieranie. 
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The public view on the issues of palliative and 
hospice care 

 
 
ABSTRACT 
People were always dealing with question of dying and 
death. In the past - people were dying at home, surrounded 
by his loved ones. Today, they are dying alone, often in the 
hospital without their loved ones. This reality has led many 
sensitive people to make last moments of their life dignified 
and with their loved ones. Every person deserves to be loved 
and protected at every stage of life. To protect human life is 
more important in the most difficult and the most vulnerable 
period of life, during illness and dying. It is necessary to 
find new ways to reduce suffering, so the last moments of a 
person's life was dignified, pain-free, close to the people 
who depend on it. Public view on the issues of dying and 
death is also not negligible. Through research is possible to 
uncover weaknesses in this area.  
 
Keywords: 
Man. Social worker. Death. Dying. 
 
 
ÚVOD 

 
V súvislosti s históriou starostlivosti paliatívnej 

a hospicovej starostlivosti je potrebné konštatovať, že 
uvedená starostlivosť je stará ako ľudstvo samo. 
V historickom kontexte priebeh paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti prebiehal samostatne, neorganizovane. 
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Významný súvis v oblasti starostlivosti o umierajúcich 
nájdeme v kresťanstve. Palatína starostlivosť je integrovaná 
komplexná starostlivosť, ktorá predchádza a zmierňuje 
všetky aspekty utrpenia chorého, umierajúceho človeka.  

Ak sa nás umieranie a smrť bytostne nedotýka, 
nevšímame si túto prirodzenú súčasť životného cyklu. 
Zmena nastáva vtedy, ak ide o niekoho blízkeho. Vtedy 
našou snahou je nájsť adekvátnu pomoc. Častokrát 
dochádza k obviňovaniu sa, že nedokážeme pomôcť 
blízkemu človeku. S umierajúcim sa najčastejšie stretávame 
pri lôžku. Strach a beznádej nám často zväzujú zdravý 
úsudok ako byť nápomocným. A stačí tak málo. Byť 
prítomným práve tam, kde ma niekto potrebuje, práve tam 
kde sa končí pozemská púť života človeka. 
 
Potreby nevyliečiteľne chorých 
 

Nevyliečiteľne chorý človek si je vedomý 
skutočnosti, že jeho zostávajúci čas sa neúprosne kráti. 
Mnohokrát práve toto vedomie spôsobuje zmenené 
správanie voči svojim blízkym, ktorí chorého sprevádzajú. 
V tejto situácii je dôležité rešpektovať a brať ohľad na 
všetky zmeny jeho osobnosti, vnímať jeho potreby a podľa 
možnosti ich napĺňať a súčasne dodržiavať etické zásady 
práce so zomierajúcim.  Etické otázky sú obzvlášť dôležité 
pre tých sprevádzajúcich, ktorí venujú svoj čas a 
starostlivosť o zomierajúcich v zariadeniach nemocnice 
alebo v zariadeniach sociálnych služieb ako domov 
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dôchodcov, hospic, zariadenie opatrovateľskej služby a 
pod.16  

Človeka vnímame ako mnohodimenzionálnu entitu, 
pretože v sebe zahŕňa psychickú, duchovnú a sociálnu 
zložku. V priebehu postupujúcej choroby sa jednotlivé 
zložky narušia a dovtedy jednotne a samostatne pôsobiace 
zložky sa odhalia.17 Ak chceme poskytovať primeranú 
podporu a pomoc človeku, ktorý sa nachádza v náročnej 
životnej situácii, je nevyhnutné si osvojiť základné 
psychologické a sociálne aspekty a rovnako aj špecifiká 
duševných procesov a javov, s ktorými sa u nevyliečiteľne 
chorých stretávame. To všetko je dôsledkom osobnosti, 
ktorá je jedinečná a neopakovateľná. V súvislosti s 
chorobou sú všetky psychické procesy a javy osobnosti ako 
aj zmeny v psychike človeka a psychické prežívanie 
jedinečné.18  

Sprevádzanie nevyliečiteľne chorého predpokladá 
podporu jeho autonómie, poskytnutie svojej prítomnosti, 
otvorenosti, schopnosti načúvať, spolucítiť, vysloviť slová 
podpory, pochopenia, útechy a v neposlednom rade 
rešpektovanie svojich vlastných hraníc. Etické je vedieť 
odlíšiť svoje duševné potreby od potrieb sprevádzaného. 
Etické je nepresadzovať svoje potreby voči potrebám 

                                                 
16 HATOKOVÁ, M. a kol. 2009. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. 

Bratislava : DON BOSCO, 2009. 215 s. ISBN 80-8074-095-5. 
17 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne 

chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 2005. 280 s. ISBN 80-7162-581-7. 

18 HATOKOVÁ, M. a kol. 2009. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. 
Bratislava : DON BOSCO, 2009. 215 s. ISBN 80-8074-095-5. 
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nevyliečiteľne chorého.19 Na základe toho je potrebné 
upozorniť na skutočnosť, že predpokladom pre zvýšenie 
kvality života chorého je správne napĺňanie a saturovanie 
jednotlivých potrieb. Človek v čase nevyliečiteľného 
ochorenia vykazuje rozličné potreby, ktoré je potrebné 
uspokojiť a naplniť. Len to môže vie viesť ku kvalitnému a 
plnohodnotnému životu chorého. 

Identifikácia a detailné poznanie potrieb 
nevyliečiteľne chorého človeka je dôležitým predpokladom 
z dôvodu zabezpečenia čo najlepšej kvality zostávajúceho 
života. V priebehu postupujúceho ochorenia sa priorita 
jednotlivých potrieb mení. Pokiaľ v počiatočnom štádiu 
ochorenia prevažujú potreby biologické, v terminálnom 
štádiu sú to potreby duchovné, spirituálne. Práve duchovné 
potreby si vyžadujú pozornosť ošetrujúceho personálu, resp. 
rodinných príslušníkov. Východiskom pre poznanie, 
stanovenie a plánovanie konkrétnych ošetrovateľských, 
opatrovateľských, sociálnych, duchovných a sociálno-
psychologických intervencií je poznanie potrieb 
zomierajúceho. V rámci týchto intervencií môžu byť tieto 
potreby saturované nie len v domácom prostredí, ale tiež v 
prostredí náhradnom.20  

 
 
 
 

                                                 
19 HATOKOVÁ, M. a kol. 2009. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. 

Bratislava : DON BOSCO, 2009. 215 s. ISBN 80-8074-095-5. 
20 FRANZENOVÁ, I. 2012. Potreby rodiny s nevyliečiteľne chorým 

umierajúcim seniorom. Ružomberok : VERBUM, 2012. s. 234. ISBN 
80-8084-932-0. 
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Medzi základné potreby terminálne chorých, ktoré je 
potrebné rešpektovať a napĺňať, zaraďujeme: 

 1. Biologické potreby - primárnym cieľom 
paliatívnej starostlivosti je minimalizovať fyzickú bolesť 
terminálne chorých pacientov.21 Bolesť je podľa 
Franzenovej, jedným z najčastejších symptómov 
pokročilých štádií ochorenia. Má zásadný vplyv na 
momentálny komfort a náladu chorého, ale tiež na jeho 
radosť zo života, nádej, motiváciu i spoluprácu pri liečbe. 
Ide predovšetkým o minimalizáciu chronickej bolesti, 
pretože tá je trvalá a jej intenzita sa mení v čase, kým bolesť 
akútna má kratšie trvanie).  

 V zmysle uspokojovania potrieb tu zaraďujeme 
všetko, čo chorý človek potrebuje. Dôležité je zamerať sa na 
kontrolu bolesti, tlmenie dýchacích ťažkostí, poskytovanie 
pomoci pri chôdzi, zabezpečenie primeranej výživy, 
dostatočného príjmu tekutín, dodržiavanie osobnej hygieny, 
kontrolu vylučovania a pozorovanie senzorických zmien.22 
Medzi biologické potreby patrí všetko, čo potrebuje choré 
telo. Potrebuje prijímať potravu, niekedy aj upravenú 
zvláštnym spôsobom. Ďalej sa potrebuje čo možno 
najrýchlejším spôsobom zbaviť produktov vlastného 
metabolizmu. Zároveň sa musí každej svojej bunke postarať 
o nejakú tú molekulu kyslíka, čo nie je vždy jednoduché, 
zvlášť, keď choroba postihla dýchacie ústrojenstvo alebo 

                                                 
21 ANDRÁŠIOVÁ, M. a kol. 2002. Hospic a paliatívna starostlivosť. 

Príručka pre dobrovoľníkov. 1. vyd. Bratislava : Palium, 2002. 54 s. 
ISBN 80-968416-0-2. 

22 CENTKOVÁ, M. – BALOGOVÁ B. 2007. Filozofia sociálnej 
starostlivosti o terminálne chorých. Prešov : Akcent Print, 2007. 167 s. 
ISBN 80-89295-01-2. 
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srdce. Niekedy je potrebné rýchlo sa zbaviť celého chorého 
orgánu a pre istotu sa poistiť ešte ďalšími prostriedkami, 
ako je ožarovanie, chemoterapia, hormonálna liečba. O 
väčšinu biologických potrieb, vrátane zmierňovania bolesti 
je dobré postarané v nemocnici, ale nie je to vždy tak, 
pretože podmienky pre nerušený spánok môže mať chorý 
omnoho lepšie doma.23  

2. Psychologické potreby - prioritná je potreba 
rešpektovania dôstojnosti chorého, bez ohľadu na jeho 
celkový telesný stav. Človek nepredstavuje len sústavu 
jednotlivých orgánov zahalených kožou. Je bytosťou 
neopakovateľnou, výnimočnou so svojím jedinečným 
postavením. Chorý vyžaduje pocit bezpečia, istoty, dôvery 
a komunikáciu - verbálnu aj neverbálnu. Je potrebná 
schopnosť počúvať a hovoriť iba vtedy, ak to sám pacient 
chce, neprikazovať a nemoralizovať pri tom.24  

Zomierajúci potrebuje komunikovať so svojim 
okolím, pričom sa veľakrát zabúda na to, že omnoho viac 
ako verbálne slová, sú dôležité prejavy mimiky, gestá, 
pohyby. Nenahraditeľnou súčasťou je láska, úsmev, nádej a 
humor, ktorý chorému dodáva množstvo potrebných síl.25 
Ak chceme zachovať dôstojnosť zomierajúceho, je dôležité 
akceptovať nie len jeho, ale aj jeho potreby. Rovnako 
podstatné je aj zvyšovanie jeho sebavedomia a odvahy. 
                                                 
23 SVATOŠOVÁ, M. 2011. Hospic umenie sprevádzať. Bratislava: Lúč, 
2001, 157 s. ISBN: 807114-335-9. 
24 ANDRÁŠIOVÁ, M. a kol. 2002. Hospic a paliatívna starostlivosť. 

Príručka pre dobrovoľníkov. 1. vyd. Bratislava : Palium, 2002. 54 s. 
ISBN 80-968416-0-2. 

25 CENTKOVÁ, M. – BALOGOVÁ B. 2007. Filozofia sociálnej 
starostlivosti o terminálne chorých. Prešov : Akcent Print, 2007. 167 
s. ISBN 80-89295-01-2. 
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Významnou podporou je aj posilňovanie aktívneho postoja 
v boji proti vlastnej chorobe, či spoluúčasť na živote iných, 
čo napomáha nie len v oblasti psychickej roviny, ale 
zároveň v skoršom štádiu zlepšuje prognózu ochorenia a 
jeho symptómov.26  

Medzi psychologické potreby patrí predovšetkým 
potreba rešpektovania ľudskej dôstojnosti a to nezávisle od 
stavu telesnej schránky. Človek nie je len množina orgánov 
v koženom vaku. Je jedinečnou bytosťou so svojim 
vlastným a neopakovateľným poslaním. Chorý potrebuje so 
svojím okolím komunikovať a my často zabúdame, že viac 
než slová za nás hovorí naša mimika, pohyby, gestá, postoj, 
naše oči aj naše oblečenie. Každý potrebuje pocit bezpečia. 
Aj preto je dôležité nikdy chorému neklamať, nepovedať 
niečo, čo by človek neskôr musel odvolávať.  Ďalšou 
zásadou je hovoriť chorému len toľko, koľko chce počuť a 
len vtedy, keď to chce počuť.27  

3. Sociálne potreby - sociálna izolácia, osamelosť, ktorá 
sprevádza posledné obdobie zomierajúceho človeka 
vystupuje v rozpore s jeho samotnou spoločenskou 
podstatou a preto sa paliatívna starostlivosť usiluje o jej 
minimalizáciu.  Z dôvodu zachovania silného puta a väzieb 
medzi rodinou a jej zomierajúcim členom je dôležité, aby 
posledné chvíle strávil v prostredí domova, než na 
nemocničnom lôžku. Zomierajúci prijíma návštevy s 
radosťou, ale nie vždy sú vhodné a potrebné. Začína 

                                                 
26 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne 

chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 2005. 280 s. ISBN 80-7162-581-7. 

27 SVATOŠOVÁ, M. 2011. Hospic umenie sprevádzať. Bratislava: Lúč, 
2001, 157 s. ISBN: 807114-335-9. 
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ustupovať záujem o dianie v spoločnosti, ktoré sa spája s 
letargiou, depresiou a postupne sa meniacou hierarchiou 
hodnôt. Významnú úlohu v starostlivosti a poskytovaní 
sociálno-psychologickej podpory chorému zohráva rodina, 
zdravotnícky personál a dobrovoľníci.28  

Aby chorý mohol napĺňať svoje sociálne potreby je 
významne potrebná opora zo strany pomáhajúcich. Na 
makroúrovni zabezpečuje túto oporu štát a iné štátne 
inštitúcie, na mezoúrovni ju poskytuje špecifická skupina 
ľudí, ktorá sa usiluje pomôcť ľuďom vo svojom okolí, ktorí 
sa ocitli v núdzi a na mikroúrovni ju poskytuje osoba, ktorá 
je nevyliečiteľne chorému najbližšia.29  

4. Spirituálne potreby - sa zamieňajú s duševnými alebo 
psychologickými potrebami, no zostávajú v spoločnosti 
akýmsi tabu v porovnaní s ostatnými potrebami 
zomierajúceho. Tieto potreby sú spájané s vierou človeka a s 
otázkami nadprirodzenosti. Človek si až v období 
uvedomenia si konca života kladie otázky existencie 
posmrtného života, kam smeruje jeho životná cesta a aký je 
zmysel života.30 Spirituálne potreby patria neodmysliteľne k 
hlavným zložkám potrieb zomierajúceho. Tu je potrebné 
spomenúť komplexný pohľad na pacienta a jeho blízkych, 
ktorý je označovaný aj akýmsi štvoruholníkom holistickej 
                                                 
28 ANDRÁŠIOVÁ, M. a kol. 2002. Hospic a paliatívna starostlivosť. 

Príručka pre dobrovoľníkov. 1. vyd. Bratislava : Palium, 2002. 54 s. 
ISBN 80-968416-0-2. 

29 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne 
chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 2005. 280 s. ISBN 80-7162-581-7. 

30 ANDRÁŠIOVÁ, M. a kol. 2002. Hospic a paliatívna starostlivosť. 
Príručka pre dobrovoľníkov. 1. vyd. Bratislava : Palium, 2002. 54 s. 
ISBN 80-968416-0-2. 
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starostlivosti zahŕňajúci telesný, psychický, sociálny a 
duchovný prístup. Spirituálne utrpenie je oprávnene 
označované za hierarchicky najvyšší druh bolesti. Možno ho 
chápať ako utrpenie nad vlastnou neschopnosťou a 
nedokonalosťou a sú tu zahrnuté aj pocity viny, výčitky 
svedomia, či neschopnosti odpúšťať.31 Multidisciplinárny 
tím sa usiluje v prvom rade o uspokojenie všetkých potrieb 
chorého, aby došlo k ich naplneniu a uspokojeniu. Je 
nevyhnutné, aby potreby chorých boli rešpektované, pretože 
práve to vedie k zvýšeniu a zlepšeniu kvality  zostávajúceho 
života. Súčasne nezanedbateľnou súčasťou je aj správne 
zvolený prístup a spôsob komunikácie s chorým a jeho 
rodinou. Komunikácia dodáva chorému istotu, že v 
náročnom životnom období nezostáva sám a môže sa s 
druhými podeliť o svoje pocity, starosti a tiež aj radosti. 

Ak chceme zachovať dôstojnosť zomierajúceho, je 
dôležité akceptovať nie len jeho, ale aj jeho potreby. 
Rovnako podstatné je aj zvyšovanie jeho sebavedomia a 
odvahy. Významnou podporou je aj posilňovanie aktívneho 
postoja v boji proti vlastnej chorobe, či spoluúčasť na živote 
iných, čo napomáha nielen v oblasti psychickej roviny, ale 
zároveň v skoršom štádiu zlepšuje prognózu ochorenia a 
jeho symptómov.32 Pokiaľ to človek sám nezažije, možno si 
ani dosť dobre neuvedomí, čo všetko chorý človek stráca. 

                                                 
31 SMOLEŇOVÁ, L. a kol. 2008. Vybrané kapitoly z paliatívnej 

starostlivosti. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2008. 98 s. 
ISBN 80-8082-197-5. 

32 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne 
chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 2005. 280 s. ISBN 80-7162-581-7. 
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Môže to byť meno, postavenie, životná istota, súkromie, 
životný rytmus, práca, stravovacie návyky, voľnosť pohybu, 
možnosť aktivity. K tomuto všetkému ešte pribudla bolesť, 
slabosť, obavy, nepríjemné vyšetrenia a možno aj 
nepríjemní spolupacienti a mnoho ďalšieho, prevažne tiež 
nie príjemného. Preto má chorý právo reagovať na novú 
situáciu aj agresivitou, úzkosťou, depresiou, zmätenosťou, 
poruchami chovania. Nepripravené okolie obvykle reaguje 
na takéto prejavy chorého  negatívne a to jeho agresivitu 
ďalej stupňuje a vzniká bludný kruh, ktorý nikomu 
neprospieva. Dobré pripravené okolie zvládne vzniknutú 
situáciu  oveľa lepšie a môže byť chorému obrovskou 
oporou a pomocou. Je preto dôležité poznať okruhy potrieb 
ťažko chorého. Týmito sú potreby biologické, 
psychologické, sociálne a spirituálne. 

Práca s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi je 
mimoriadne náročná vo všetkých oblastiach. Pri kontakte s 
človekom, ktorý je poznačený smrteľným ochorením je 
potrebné, aby boli rešpektované jeho práva bez ohľadu na 
to, v akom psychickom stave alebo rozpoložení sa nachádza. 
Podmienkou je, aby za každých okolností bola zachovaná 
jeho ľudská dôstojnosť. 

Základom etických princípov je práve právo človeka 
na dôstojnú smrť, ktoré nemôže nikto spochybňovať. Každý 
človek je jedinečný a od iných sa odlišuje v jednotlivých 
charakteristikách, zložkách a štruktúre svojej osobnosti, 
individuality. Znamená to, že každý človek je iný, či už z 
hľadiska biologického, sociálneho alebo psychického a 
rovnako sa to týka aj kvality a predovšetkým etiky života.33  
                                                 
33 LACA, S. 2011.Paliatívna a hospicová starostlivosť v kontexte eticko 

a náboženských aspektov. In Spolupráca pomáhajúcich profesií 
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 Pri práci sociálneho pracovníka pracujúcom v 
hospicovom prostredí je vyžadovaná najmä hospicová etika 
a rovnako aj špecifická odbornosť. Úlohou sociálnej práce 
je využívať svoju psychosociálnu kompetenciu a preberať 
úlohy spojené s aktiváciou zdrojov, školením, podporou 
dobrovoľných poskytovateľov a aplikáciou sociálno-
právneho poradenstva. 34 

Pri práci s nevyliečiteľne chorými a zomierajúcimi 
sme mnohokrát postavení pred otázku, či udržiavať život 
človeka za všetkých okolností, teda aj za cenu zväčšovania 
jeho utrpenia. Ide o etický problém. V situáciách 
nevyliečiteľného ochorenia sa ľudia často zamýšľajú nad 
násilným ukončením svojho života. Podnetom k takejto 
myšlienke je zvyšovanie utrpenia, neznesiteľnej bolesti, 
bezvýchodisková situácia a neprimerané reakcie na sociálne 
zmenenú situáciu. Bujdová ďalej uvádza , že etika života v 
paliatívnej a hospicovej starostlivosti má za dôležitú úlohu v 
prvom rade koordinovať etické postoje a vzájomné 
spolužitie podľa overených princípov spoločného dobra, 
solidarity a subsidiarity pre všetkých. Etickosť „života“ 
nadväzuje na morálnu skúsenosť, ktorá je závislá od 
formovania svedomia v súlade s poznaním, slobodou a 
najmä zodpovednosťou.35 

                                                                                                   
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Bratislava : VŠZ a SV. 
Alžbety, 2011.  s. 199-210. ISBN 80-8132-016-3. 

34 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. 
ISBN 80-8132-016-3, s. 211-219. 

35 BUJDOVÁ, N. 2011. Etické aspekty hospicovej starostlivosti. In 
Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej 
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Verejnosť je len málo informovaná na akom princípe 
funguje paliatívna a hospicová starostlivosť. Nemôžeme 
povedať, že odborných seminárov, konferencií či adekvátnej 
literatúry je nedostatok. Skôr neinformovanosť pramení 
z toho, že vlastne o umieraní a smrti nechceme veľmi veľa 
vedieť. Preto sme sa rozhodli v uliciach nášho hlavného 
mesta uskutočniť krátky prieskum, ktorý by opýtaných 
veľmi nezaťažil a zároveň im dal podnet na zamyslenie sa.  

 
Niekoľko vyjadrení respondentov k eutanázii 
 

Téma paliatívnej a hospicovej starostlivosti je 
v našej spoločnosti do značnej miery tabuizovaná. Akoby 
sme nechceli prijať biodromálny cyklus ľudského života od 
počatia po jeho prirodzenú smrť. V našom krátkom  
prieskume sme sa zamerali na respondentov laickej 
verejnosti a prostredníctvom dotazníka sme im položili tieto 
otázky. 

- Zaujíma vás problematika eutanázie? 
- Ako vnímate umieranie a smrť? 
- Súhlasíte s eutanáziou? 

Prieskum bol vykonaný v hlavnom meste, počet oslovených 
respondentov 150. Prieskumu sa zúčastnilo 72 respondentov 
mužského pohlavia a 78 respondentov ženského pohlavia. 
 
 
 
 
                                                                                                   

starostlivosti. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 80-8132-
016-3, s. 48-53. 
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Tabuľka č. 1 Zaujíma vás problematika eutanázie? 
Odpoveď Muži % Ženy  % Spolu 
Veľmi ma 
zaujíma 

15 21 18 23 33 

Zaujíma 39 54 38 49 77 
Skôr 
nezaujíma 

11 15 13 16 24 

Vôbec 
nezaujíma 

7 10 9 12 16 

Spolu 72 100 78 100 150 
 

Z uvedených údajov jednoznačne vyplýva, že 
respondentov mužského ako aj ženského pohlavia 
problematika eutanázie zaujíma (respondentov mužského 
pohlavia v 54 % a respondentov ženského pohlavia v 49 %). 
Veľmi sa o problematiku eutanázie zaujíma 15 mužov 
(21%) a 18 žien  (23%). Skôr nezáujem o danú 
problematiku uviedlo 11 mužov (15%) a 13 žien (16%). 
Respondenti mužského pohlavia sa vôbec o danú 
problematiku nezaujímajú v počte 7 (10%) a ženského 
pohlavia v počte 9 respondentiek (12%).  
V nasledujúcich údajoch uvádzame výsledky odpovedí na 
vnímanie umierania a smrti. 
 
Tabuľka č. 2 Ako vnímate umieranie a smrť? 
Odpoveď Muži % Ženy  % Spolu 
Smrti sa 
nebojím 
(prirodzená 
súčasť života) 

42 58 39 50 81 

Smrti sa 30 42 39 50 69 
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nebojím, mám 
strach s 
umierania 
Spolu 72 100 78 100 150 
 

Náhodným výberom oslovení respondenti umieranie 
a smrť vnímajú ako prirodzenú súčasť nášho života celkovo 
81 respondentov (54%). Určité obavy sú vnímané 
z umierania u 69 respondentov (46%).  

Z nasledujúcich výsledkoch súhlasu či nesúhlasu 
s eutanáziou je zrejmé, že tak respondenti mužského 
a ženského pohlavia nesúhlasia s eutanáziou. Súhlas 
s pasívnou eutanáziou vyjadrilo 30 mužov (41 %) a 30 žien 
(38%). Z celkového počtu dotazovaných respondentov 
s možnosťou eutanázie by súhlasilo 18 (12%). 
 
Tabuľka č. 3 Súhlasíte s eutanáziou? 
Odpoveď Muži % Ženy  % Spolu 
Áno, súhlasím s 
eutanáziou 

10 14 8 10 18 

Súhlasím iba 
s pasívnou formou 
(nepodanie 
medikamentov 
predlžovania 
liečby) 

30 41 30 38 60 

Nesúhlasím s 
eutanáziou 

32 45 40 52 72 

Spolu 72 100 78 100 150 
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V našom príspevku sme uviedli len niekoľko zistení 
nášho prieskum, ktorý vzhľadom k nízkemu počtu 
oslovených respondentov nemôžeme zovšeobecniť. Vzťah 
človeka ku smrti sa rozvíja rovnako ako každý iný vzťah. 
Postoj ku koncu života, smrti sa odráža od toho, ako 
prichádzame do kontaktu s umieraním a smrťou. Či len 
sprostredkovane prostredníctvom médií, literatúry, alebo sa 
s umieraním a smrťou stretávame reálne. Domnievame sa 
však, že je potrebné o umieraní a smrti hovoriť primeraným 
spôsobom každej generácii. Umieranie a smrť je súčasťou 
cyklu života a na zváženie ostáva otázka:  „Ako zabezpečiť 
každému človeku bezbolestný a dôstojný odchod 
z pozemského života?“ 

Charta práv pacienta je významným dokumentom, 
ktorá bola prijatá vládou Slovenskej republiky 11. apríla 
2001 uznesením číslo 326. Charta práv pacienta 
v Slovenskej republike v článku 8 Starostlivosť 
o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich uvádza: že   

- „1. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu 
ochorenia na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré 
zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam 
zdravotnej starostlivosti o umierajúcich.  

- 2. Nevyliečiteľne chorý a umierajúci pacient má 
právo na humánnu starostlivosť. 

- 3. Pacient má právo, aby ho v posledných chvíľach 
života sprevádzala osoba podľa jeho želania.  

- 4. Pacient má právo na dôstojné umieranie. 
- 5. Pacient má nárok na dôsledné rešpektovanie 

písomnej žiadosti nebyť resuscitovaný alebo 
odmietnuť aplikáciu liečebných zákrokov a 
postupov. Ak pacient napriek náležitému vysvetleniu 
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odmieta potrebnú zdravotnú starostlivosť, lekár si od 
neho vyžiada vyjadrenie o jej odmietnutí v písomnej 
alebo v inak preukázateľnej forme“. 

Práve uvedený citát  sa odzrkadľuje v rešpektovaní potrieb 
pacienta v paliatívnej a hospicovej starostlivosti.   

 
ZÁVER 
 

Kedy je čas umrieť? Dovolíme si konštatovať, že 
nikdy neumierame v ten pravý čas. Všetci, ktorí sme prišli 
alebo prichádzame do styku s umieraním a smrťou si 
kladieme túto otázku. Paliatívna a hospicová starostlivosť 
poskytuje chorým a umierajúcim, ale aj ich rodinám pomoc 
a to nielen fyzickú, ale aj duchovnú. Svoje postavenie v 
paliatívnej a hospicovej starostlivosti má aj sociálna práca. 
Sociálny pracovník je súčasťou tímu, ktorý zabezpečuje 
starostlivosť o klienta najmä v hospicoch. Úlohou 
sociálneho pracovníka je sprevádzať klienta a jeho rodinu, 
zmierňovať jeho utrpenie, a tak mu uľahčiť posledné dni 
jeho života. Je potrebné prihliadať na potreby klienta a jeho 
blízkych, tolerovať ich vierovyznanie a zároveň sa snažiť 
duchovne ich posilniť. Sociálny pracovník musí dodržiavať 
etické princípy a rešpektovať právo človeka na dôstojnú 
smrť. Sprevádzanie ťažko chorého nevyliečiteľného 
pacienta a jeho najbližších je hlavnou úlohou sociálnej práce 
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Aj na základe 
výsledkov nášho krátkeho prieskumu je vidieť, že je 
potrebné pracovať nielen s umierajúcim a jeho rodinou, ale 
aj širokou verejnosťou. Naše poďakovanie patrí všetkým, 
odborníkom či laikom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
angažujú v paliatívnej a hospicovej starostlivosti.  
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Etický prístup pri manipulácii s imobilnými 
pacientmi 

CIBULOVÁ Mária, JANKECHOVÁ Monika,  
CIBULA Martin 

Abstrakt 
Cieľom prieskumu je na základe dostupnej literatúry 

vykonať analýzu služieb a na základe výsledkov 
sformulovať návrhy a odporúčania na etický prístup pri 
manipulácií s imobilnými klientmi v zariadeniach. V prvej 
kapitole sme sa zamerali na legislatívu, ktorá ustanovuje 
základné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. V druhej kapitole sme definovali 
zariadenie sociálnych služieb z rôznych zdrojov. V ďalšej 
kapitole sme sa zaoberali poškodením chrbtice, ktoré 
vyplýva zo zlej manipulácií s klientmi. V záverečnej 
kapitole sa zaoberáme podmienkami na zlepšenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov a 
navrhujeme patričné opatrenia, ktoré dosiahneme 
edukáciou.  
 
Kľúčové slova 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hygiena práce, 
poškodenie chrbtice.  
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Ethical approach when handling with disabled clients   

Abstract 
The aim of research is based on the available 

literature to analyze and the results of the proposals and 
recommendations to improve ethical approach when 
handling with disabled clients facilities. In the first chapter 
we focused on legislation that establishes the basic 
legislation on safety and health at work in the social sphere. 
In the second chapter we define social services facilities 
from a variety of sources. In the next chapter we dealt with 
back injuries, resulting from poor handling of clients. The 
final chapter deals with the conditions for improving the 
safety and health at work of employees and propose 
appropriate measures to achieve the education of. 
 
Key words 
Safety and occupational health, occupational hygiene, back 
injury. 
 
Úvod 
 
Hlavným zámerom predkladaného prieskumu s názvom 
„Etický prístup pri manipulácií s imobilnými klientmi “ je 
podrobná a komplexná analýza týchto zariadení. Stanovili 
sme si za cieľ spracovať do komplexného teoretického celku 
súčasné poznatky slovenských a zahraničných odborníkov 
zaoberajúcich sa etickým prístupom pri manipulácií s 
imobilnými klientmi  a to na základe ich monografií, 
zborníkov a článkov. 
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Žiadne zariadenie, ktoré sa stará o imobilných pacientov 
nemôže byť úspešné, ak sa nestará aj svojich zamestnancov, 
riziko vzniku pracovných úrazov a ich nepriaznivých 
ekonomických vplyv, na druhej strane vytvára podmienky 
na väčšiu zainteresovanosť zamestnancov, čo sa v 
konečnom dôsledku odzrkadlí v kvalitnom poskytovaní 
starostlivosti o imobilných pacientov.  
Neoddeliteľnou súčasťou zamestnávateľov je zaoberať sa 
filozofiou posudzovania rizík vychádzajúcich z princípu, že 
jednoduchým splnením predpisov na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci nie je možné dosiahnuť 
požadovanú úroveň bezpečnosti na pracovisku hlavne pri 
manipulácií s imobilnými klientmi v zariadení. V záujme 
zamestnávateľa má byť hlavne podporovať vedomie, že v 
organizácií je za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
zodpovedný každý zamestnanec a nie iba vedúci 
zamestnanci. Zamestnávateľ nemôže zlepšovať manipulácií 
s imobilnými klientmi bez aktívnej účasti všetkých 
zamestnancov. Účinnosť riadenia vo všeobecnosti závisí od 
toho, ako je zorganizovaná práca, ako sú stanovené 
povinnosti a zodpovednosť jednotlivých zamestnancov, či 
zamestnanci chápu, ako efektívne je určená organizačná 
štruktúra a plnia si svoje povinnosti. To isté platí o riadení 
bezpečnej manipulácií s imobilnými klientmi.  
Zákonnou povinnosťou zamestnávateľa je povinnosť školiť 
zamestnancov o príslušných bezpečnostných predpisoch, o 
zásadách bezpečného správania, o bezpečných pracovných 
postupoch a ohrozeniach a rizikách pri práci a o prevencií 
proti nim. Tak isto musí overiť vedomosti zamestnancov. Aj 
vzdelávanie zamestnancov má byť v systéme riadenia 
bezpečnej manipulácie. Hlavnou úlohou vzdelávania je 
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popri sprostredkovaní informácií a inštrukcií aj získavanie 
zručnosti, návykov a postojov nevyhnutných na bezpečný 
výkon práce a bezpečné opatrovanie. Kontrola musí byť 
systematická, plánovaná a dokumentovaná. V 
predchádzajúcich rokoch v rámci všetkých krajín európskej 
únie sa vykonávajú inšpekcie zamerané na bezpečnú 
manipuláciu s klientmi, ktoré môžu spôsobiť ochorenia 
podporno-pohybovej sústavy pod logom Chráňte svoje 
zdravie, obmedzte záťaž! Inšpekciou sa zisťujú skutočnosti, že 
problematika podporno-pohybovej sústavy si vyžaduje 
vzhľadom nárastu počtu ochorení trvalú pozornosť.  
Cieľom týchto inšpekcií je upozorniť zamestnávateľov a 
zamestnancov na riziko poškodenia podporno - pohybovej 
sústavy súvisiacej s nesprávnou manipuláciou s imobilními 
klientmi. Ďalej bolo zistené, že technická vybavenosť v 
zariadení na Slovensku v porovnaní s vyspelými krajinami 
(napr. polohovane klientov, dvíhanie klientov z postele a do 
postele, vybavenie pomôckami) zaznamenávame veľký deficit 
v tejto oblasti. 
 
Záver 

Prieskum sa zaoberal etickým prístupom pri 
manipulácií s imobilnými klientmi, ktorým poskytujú 
zdravotnícky pracovníci zariadení. Práca uvádza údaje o 
problematike nepoužívania zdvíhacieho zariadenia, ako aj 
problém nedodržiavania pokynov pracovníkmi v týchto 
zariadeniach.  
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PEG / PEJ - ako ošetrovať? 
PEG /PEJ - how to care? 

Dupláková Ivana, Harčarufková Gabriela 
 
Abstrakt: PEG/ PEJ - ako ošetrovať? Bc. Ivana Dupláková, 
Bc. Gabriela Harčarufková. Oddelenie všeobecnej 
a úrazovej chirurgie, NsP sv. Jakuba n.o. Bardejov. 
          Hlavnou témou tohto príspevku je ujasniť rozdiel 
medzi perkutánnou  endoskopickou gastrostómiou (PEG) 
a perkutánnou endoskopickou jejunostómiou (PEJ). 
Popisuje indikácie, kontraindikácie a spôsoby zavedenia 
PEG a PEJ. Podáva základne špecifiká ošetrovateľskej 
starostlivosti u pacienta s výživovou stómiou pred 
výkonom, po výkone a následnú starostlivosť o pacienta so 
zavedenou výživovou stómiou bezprostredne 
v nemocničnom prostredí. Podáva poznatky z anatómie 
a fyziológie tráviaceho systému, s dôrazom na žalúdok 
a jejunum.  
Kľučové slová: Pacient. Gastrostómia. Starostlivosť. 
Jejunostómia. Perkutánna endoskópia. Výživa. 
 
Abrstract: PEG/ PEJ  how to care? Bc. Ivana Dupláková, 
Bc. Gabriela Harčarufková. Department of General and 
Trauma Surgery, Hospital of St. James n. o. Bardejov. 
            The main theme of this paper is to clarify the 
difference between percutaneous endoscopic gastrostomy 
(PEG) and percutaneous endoscopic jejunostomy (PEJ). It 
describes the indications, contraindications and methods of 
implementation the PEG and the PEJ. It gives basic 
specifics of nursing care in patients with nutritional stoma 
before surgery, after surgery. Aftercare of patients with 
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established nutritional stoma immediately in a hospital. 
Knowledge of anatomy and physiology of the digestive 
system, with an emphasis stomach and jejunum. 
 
Key words: Pacient. Gastrostomy.Careful. Jejunostomy. 
Percutaneous endoscopic.Nutrition. 
 
 
1. Anatómia a fyziológia tráviaceho systému 
Tráviaca sústava alebo gastrointenstinálny trakt (GIT), 
umožňuje príjem a spracovanie potravy. Potrava ako 
dôležitý zdroj energie, živín a biologických významných 
látok ako minerály, vitamíny a voda. (Merkunová, Orel 
2008) 
Hlavné funkcie GIT: 

- príjem potravy 

- trávenie a vstrebávanie 

- vylučovanie  

- tvorba hormónov riadiacich funkcie tráviacej sústavy  

- tvorba vitamínov v hrubom čreve (Merkunová, Orel 
2008). 

Tráviaca sústava sa skladá z dutiny ústnej (cavum oris), 
hltanu (pharynx), pažeráka (oesophagus), žalúdka (gaster), 
tenkého čreva (intestinum tenue), ktoré sa rozdeľuje na 
dvanástnik (duodenum), lačník (jejunum) a bedrovník 
(ileum). Ileum ďalej pokračuje do slepého čreva, kde sa 
ďalej nachádza hrubé črevo (intestinum crassum). Hrubé 
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črevo sa skladá zo vzostupnej časti (colon ascendens), 
priečnej časti (colon transversum), zostupnej časti (colon 
descendens) a taktiež sa tu nachádza esovitá kľučka (colon 
sigmoideum). Koniec tráviacej sústavy tvorí konečník 
(rectum), ktorý prechádza do análneho otvoru (anus). 
(Rokyta, Marešová, Turková, 2002) 
K problematike enterálnej výživy je dôležitá znalosť 
anatómie žalúdka (gaster) a lačníka (jejunum). Žalúdok je 
najširšia časť tráviaciaceho traktu. Nachádza sa v dutine 
brušnej, je to svalovitý vak s obsahom 1,5 – 2l, dĺžka 25 cm 
a šírka je 4 – 5 cm. Skladá sa z troch častí: vtup do žalúdka 
(cardia) oddeľuje žalúdok od pažeráka , dno (fundus), telo 
žalúdka (corpus) premiešava sa tu potrava a posledná časť je 
vrátnik (pylorus). V žalúdku sa potrava nahromadí a vďaka 
peristaltickým pohybom sa ďalej spracúvava a pomalých 
častiach sa posúva do jejuna. (Pospíšilová 2010; Langmeier 
2009) 
Lačník je časť tenkého čreva a nachádza sa medzi 
dvanástnikom a bedrovníkom. Je uložený v dutine brušnej 
do kľučiek, ktoré umožňujú pohyb a vďaka klkovitej sliznici 
jejuna zväčšuje plochu sliznice a lepšie vstrebávanie živín. 
Lačník vykonáva peristaltické pohyby smerom ku 
konečníku. (Langmeier 2009; Pospíšilová 2010) 
 
2. Enterálna výživa 
Pod pojmom enterálna výživa rozumieme podávanie 
farmaceutický pripravených výživových výrobkov či 
roztokov do tráviaceho traktu. (Kohout, Kotrlíková, 2009) 
Podmienkou pre podávanie takejto výživy je správne 
fungovanie tráviaceho traktu. Veľkou výhodou enterálnej 
výživy je fyziologická cesta príjmu, trávenia a vstrebávania 
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látok prospešných pre organizmus. (Urbánek 2008; Křemen 
2009) Nutričná podpora je zvolená individuálne na základe 
osobitných potrieb a možnosti pacienta. (Vytejčková et al., 
2013) 
 
Indikácie k enterálnej výžive môžeme rozdeliť na 
gastroenterologické, neuorologické, stomatochirurgické, 
onkologické, gerontologické, psychiatrické u pacientov 
s akútnymi stavmi, pediatrické a u pacientov s malnutríciou 
na rôznom podklade. (Kohout a kol., 2004) 
 
3. Perkutánna endoskopická gastrostómia a 
perkutánna endoskopicka jejunostómia 
Perkutánna endoskopická gastrostómia (PEG) a perkutánna 
endoskopická jejunostómia (PEJ) možeme zaradiť medzi 
tzv. výživové stómie. Ide o miniinvazívne postupy 
zavedenia špeciálnej výživovej sondy cez brušnú stenu 
priamo do žalúdka alebo jejuna. (Vytejčková, 2013) 
3.1 Perkutánna endoskopická gastrostómia 
(PEG) 
Je metóda zavedenia enterálnej sondy cez brušnú stenu do 
žalúdka pomocou gastroskopu. Umožňuje príjem potravy, 
tekutín a liekov priamo do žalúdka. ( Kohout; Skládaný 
2002) 
3.2 Perkutánna endoskopická jejunostómia 
(PEJ) 
Je zavedenie výživovej sondy cez brušnú stenu do jejuna, 
s pomocou gastroskopu do prvej  kľučky jejuna. PEJ sa volí 
v prípadoch, kde nie je možné zaviesť gastrostómiu napr. pri 
stenóze pyloru, karcinóme žalúdka, po resekcii žalúdka 
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alebo stavy, kde je zvýšené riziko aspirácie pri zavedení 
gastrostómie. Príprava pacienta k výkonu a starostlivosti 
o pacienta s PEJ sa významne nelíši od postupov u pacienta 
s PEG. (Kohout, Skládaný 2002; Vytejčková et al. 2013) 
 
3.1.1 V akých prípadoch zavádzame výživovú sondu 
Hlavnou indikáciou pre zavedenie výživovej sondy 
PEG/PEJ je zabrániť vzniku malnutricie, prípadne liečba už 
prítomnej podvýživy. Všeobecne je určená v prípadoch, kde 
je u pacienta potrebné zabezpečiť dočasné, maximálne po 
dobu 4. až 6. týždňov podávanie enterálnej výživy. 
Zavedenie výživovej sondy je potrebné posúdiť, vždy 
individuálne napr. pri nádorových ochoreniach pažeráka, je 
potrebné  zaviesť ešte pred úplnou poruchou prehĺtania. 
(Balogová 2011, Kohout 2002, Vytejčková 2013) 
 
 
Ďalšie indikácie pre zavedenie enterálnej 
gastro/jejunostómie sú:  
 - poruchy príjmu potravy pre nádory GIT, stenózy 
pažeráka, ochorenia GIT: Crohnova choroba, cystická 
fibróza, 
- poruchy prehĺtania na neurologickom podklade: stavy po 
NCMP, Parkinsonova choroba, poruchy vedomia – 
komatózne stavy, poúrazové stavy, 
- u pacientov po ťažkých operáciach napr. resekcia žalúdka, 
onkologickí pacienti a geriatrickí pacienti s rôznym stupňom 
kachexie. (Kotrlíková et al., 2007) 
Kontraindikácie:  a) absolútne – ak je zrejmá organická 
prekážka medzi brušnou a žalúdočnou stenou napr. 
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krvácanie do GIT, ileus, peritonititída, stav po resekcii 
žalúdka, ascites a nesúhlas pacienta. 
b) relatívne – Crohnova choroba, karcinóza peritonea, 
nespolupráca a nepokoj pacienta. 
 Príprava pacienta k zavedeniu PEG/ PEJ: (Kohout, 
Skládaný, 2002). 

- maximálne 7 dní pred výkonom vyšetrenie, kontrola 
poprípade úprava koaguláčnych parametrov, 
antikoaguláčna terapia nízkomolekulárnym 
heparínom 

- minimálne 8 hodín pred výkonom nejesť a nepiť  

- pred výkonom pacienta osprchovať, očistiť okolie 
pupka a oholiť brucho 

- ráno pred výkonom zaistiť žilový pristup, podať 
ordinovanú antibiotickú liečbu, výplachnuť dutinu 
ústnu – harmančekovým odvarom (Vytejčková et al., 
2013) 

4. Opatrenia sestry po výkone a starostlivosť 
o PEG/PEJ: 
Po zavedení gastro/jejunostómie u pacienta: monitorujeme 
fyziologické funkcie ako krvný tlak, pulz, saturácia kyslíka/ 
každé 2hod. do 8 hod. po výkone. Nepodávať nič per os 
minimálne  4 hodiny a tiež nič nepodávať do PEG/PEJ 
stómie počas tejto doby. Kontrolovať miesto zavedenia G/J 
stómie, krytie a fixácia sondy, sledovať príznaky zápalu 
alebo krvácania, preväzy prvý týždeň denne event. každý 
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druhý deň v závislosti od krytia či presiaklo. (Vytejčková, 
2013, Horáková, 2012) 
Enterálnu výživu podľa odporúčaní začíname podávať až 
24hodín po zavedení stómie. Do PEG aplikujeme najprv 
menšie bolusové dávky cca 100ml po 3-4hodinách, ktoré 
postupne navyšujeme, podľa toho ako pacient výživu 
toleruje. Dávkovanie enterálnej výživy do PEG je zväčša 
250 -300ml a podáva sa v 5 - 8 dávkach za deň. 
Najvhodnejšie podávanie výživy do PEG je bolusové 
podávanie. Každú sondu PEG/PEJ preplachujeme pred 
kŕmením a po kŕmení, pred, po a medzi podávaním liekov 
30–50 ml vody alebo čistý nesladený čaj.           Na 10. deň 
od zavedenia výživovej stómie môžeme otáčať sondu o 360° 
každý deň a neskôr je to už len 2x týždenne, správne 
otáčanie kanyly vytvorí kanálik. (Vytejčková et al., 2013) 
 
Podávanie výživy: 

- bolusový  režim- 50 až 100 ml každé 4 hodiny s 
nočnou pauzou, maximálna dávka pre jedno kŕmenie 
je 300 ml, minimálne 50ml z dávky má tvoriť teplá 
tekutina na preplach,  

- kontinuálny režim - od 25ml/hod do 200ml/hod s 
postupným zvyšovaním dávky  (Sobotka,2004).  

Do PEJ aplikujeme výživu najmä kontinuálnu cez enterálnu 
pumpu, kde tiež môžeme dodržať nočnú pauzu. Prvá dávka 
výživy pri kontinuálnom podávaní je asi 25ml/h a postupne 
sa navyšuje až na  150- 200ml/h. Pred aplikáciou odsávame 
obsah a zistime množstvo zbytkov. Na záver preplach sondy 
po aplikácii prípravku či podaní liekov.  
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Pri podávaní stravy pomocou PEG/PEJ je vhodné upraviť 
polohu pacienta do zvýšenej polohy (horná polovica tela) 
a ponechať pacienta ešte 30 – 60 min. po skočení podávania 
stravy, aby sa znížilo riziko návratu stravy zo žalúdka do 
horných dýchacích ciest. (Kohout, Skládaný 2002) 
Komplikácie PEG/PEJ: 
- závažné - aspirácia, peritonitída, migrácia sondy, 
perforácia, gastrokutánna píšťala, krvácanie, nekrotizujúca 
fascitída,  
- nezávažné - infekcia vývodu, vytekanie (leak) obsahu 
pozdĺž sondy, obštrukcia alebo poškodenie sondy (Jarčuška 
et al., 2004).  
Prípravky enterálnej výživy: 

- polymérne – obsahujú živiny zväčša v pôvodnej 
forme 

- oligomérne – sú nízkomolekulárne a nevyžadujú 
ďalšie štiepenie v tráviacom trakte 
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Doprovázení nemocných v zemích třetího světa 

Eliáš Vojtěch 

Léčba v kontrastu s uzdravením. Strach a stigma z nemoci a 
jejich dopady na společenství a jednotlivce v Libérii, 
Kolumbii a Indii.  

Přednášející: Pater Dr. Vojtěch Eliáš, katolický kněz, 
biskupský vikář pro diakonii, prezident Likvidace lepry, 
národní ředitel pro pastoraci Romů a národnostních menšin.  

V České republice podobně jako na Slovensku zápasíme 
s nedostatkem prostředků v oblasti sociální a zdravotní péče, 
především pro umírající: snažíme se, aby byla vysoká 
kvalita naší péče o nemocné, abychom dosahovali vysoké 
standardy, ale pro srovnání je dobré se podívat, jaká je 
vlastně světová realita? Slovensko patří k nejbohatším 
zemím světa. Možnosti, jaké zde máte, požívá nepatrný 
kousek celé naší civilizace. 
Obecně známou realitou je, že na světě žije cca 7,1 miliardy 
lidí. Z tohoto počtu 1 miliarda obyvatel má méně než 1 € na 
den. Tedy, naše rozpočty jsou ve srovnání s realitou drtivé 
většiny lidí takový luxus, který si oni ani nedokáží 
představit. Další miliarda obyvatel má méně než 2 €. Dobře 
víme, co koupíme u nás za 2 €, ale je pravdou, že v zemích 
třetího světa, které znám z vlastní zkušenosti a kde 
Likvidace lepry provozuje své projekty, přežijete den i za 2 
€. 
V těchto oblastech žijí lidé stejní jako my: trpí chorobami 
jako my, staví nemocnice a mají starosti jako my. Pro 
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dokreslení bych uvedl nedávný rozhovor s lékařem, kterého 
jsem se v Libérii ptal – bylo to po prohlídce mnoha 
dospělých s podezřením na lepru – jak může člověk, který 
nemá zrcadlo ani nějaké světlo, vlastně vědět, že má na 
zádech skvrnu? A lékař mi odpověděl, že si přeci vzájemně 
pomáhají, že mají starost jeden o druhého. Chtějí být zdraví 
jako my, chtějí žít, stejně jako my. Mají však o jednu starost 
navíc: jsou z oblastí, kde se umírá hlady.  
Nedostatek potravin není způsoben tím, že by nás Země 
neuživila, jak nám to možná říkali ve škole. Globální čísla 
jasně ukazují, že nedostatek potravin v některých lokalitách 
je především způsoben neschopností (a bohužel někde i 
neochotou) vlád a politické reprezentace zajistit, aby se 
potraviny dostaly tam, kde je to potřeba, a také nezřízenou 
touhou malé skupiny obyvatel po bohatství. Matka Tereza, 
která bude za několik měsíců svatořečena, jednou prohlásila, 
že chudoba těch nejubožejších není způsobena nedostatkem 
přírodních zdrojů, ale chamtivostí těch nejbohatších. 
V dnešní době je skutečně nadprodukce potravin. Problém 
není v tom, že by nás Země neuživila, problém je v tom, že 
ti, kteří nesou politickou zodpovědnost, neumí tyto zdroje 
rozdělit tak, aby se dostaly tam, kde je to potřeba. 
V zemích třetího světa existuje ještě jedna hrozba: tzv. 
zanedbané nemoci. Zanedbané z našeho pohledu, protože je 
dokážeme účinně léčit a téměř jsme je vymýtili, ale 
v nejchudších zemích mohou lokálně dosahovat i velké 
koncentrace výskytu: jedná se především o lepru a 
tuberkulózu, které pak zpětně, díky turistice, ohrožují i nás.  
Likvidace lepry je organizace, která je organizací církevní a 
spíše misijní než zdravotní: strategie pomoci je vedena 
zákonem lásky k bližnímu. Nesnažíme se vytvářet v zemích 
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třetího světa ostrůvek luxusu, který by se podobal tomu, 
s čím se můžeme setkat na Slovensku. Cílem je přispět 
k řešení problému jako takového. Místo pomoci jednomu 
člověku nebo malé skupině přiblížit se standardům, které 
známe u nás, spíše se snažíme pomoci více lidem, celé 
oblasti, aby se zde zlepšila kvalita života. V praxi to 
znamená neztrácet ze zřetele konkrétního člověka, ale mít 
na mysli celek – třeba pitnou vodu pro všechny, nebo 
zabránit šíření nemocí. Lepra je nemoc, která nedovoluje 
prevenci. Je způsobována baktérií, která se přenáší 
kapénkově.  Historicky je to jedna z nemocí, které nejdéle 
provázejí lidstvo a ohrožuje jenom člověka. Je známa už 
z Bible i jiných antických textů. To, co znesnadňuje léčbu, 
je dlouhá inkubační doba: 7 až 20 let. Vykořenit nemoc je 
obtížné, protože je velmi těžké, po tak dlouhé inkubační 
době identifikovat místo nákazy. Místo prevence – což by 
bylo nejlepší – se snažíme diagnostikovat nemoc 
v počátečním stádiu, dokud ještě nedošlo k nevratnému 
poškození orgánů.  
V zemích, kde podporujeme naše projekty, existují 
společenská pravidla, která přesně regulují události začátku i 
konce života, tedy rození i umírání. V provozech našich 
nemocnic musíme tato pravidla nejen respektovat, ale 
mnohdy jsou pro nás i obohacením základních pravd o 
člověku, které naše společnost někdy zpochybňuje: život 
nám byl darován, nový člověk se rodí v rodině, a proto je 
dobře, aby i umíral v kruhu rodiny. V naší zemi si mnoho 
lidí přeje, aby umírali v kruhu rodiny, a přitom drtivá 
většina lidí umírá v anonymitě nemocnic – jsou to právě 
hospice, které se snaží tuto anonymitu bořit. Máme 
lékařskou péči na velmi vysoké úrovni, ale nakonec 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

107 

umíráme úplně jinak, než bychom chtěli. V zemích třetího 
světa je lékařská péče na velmi nízké úrovni, ale skoro 
všichni umírají přesně tak, jak si přejí – v okruhu své 
rodiny.  Skutečně to často probíhá tak, že se rodina sejde 
kolem umírajícího, a on projevuje svou poslední vůli, dává 
své rady.  Když potom zemře, je přirozené, že příbuzenstvo 
si pozůstalé – hlavně děti – mezi sebe rozdělí.  Není žádná 
sociální pracovnice, která by se o to starala. A pohřeb tam 
není projevem nějakého zoufalství, ale poděkováním za 
život – vlastně oslava života.  
Ale vraťme se k „zanedbaným nemocem“ a zvláště k lepře. 
V době, kdy společnost nevěděla, čím jsou tyto nemoci 
způsobeny, zavedla se společenská pravidla, která potřebují 
vyléčit křesťanským duchem: lepra byla chápana jako trest 
od bohů, a proto bylo potřeba vyhnat nemocného pryč, aby 
snad trest bohů nepadl i na ostatní. Musíme tedy respektovat 
jejich společenská pravidla, ale současně se snažíme 
přinášet křesťanského ducha lásky. Ne všechna pravidla 
jsou akceptovatelná pro i nás, jakožto církevní organizaci. 
Pomáháme nemocným – i těm, kteří jsou od společnosti 
zatracování a vyháněni, a tím vydáváme svědectví 
křesťanské lásce. Proto říkáme, že nejsme zdravotnická, ale 
křesťanská misijní organizace. 
Při naší práci nemůžeme vidět jen nemoc a snažit se ji 
vyléčit, ale musíme vnímat širokou rodinu, kde musí pacient 
i po vyléčení dále žít. Proto se dává přednost léčbě v rámci 
rodiny, pokud to stav nemoci dovoluje. Když už nemoc 
ohrožuje okolí nebo skutečně pacient potřebuje převoz do 
nemocnice, je zde běžné, že s pacientem jde i část rodiny – 
někdy dokonce celá! Příbuzní v okolí nemocnice jsou někde 
vlastně nutností: nemocnice nabízí zdravotnickou (tedy 
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odbornou) péči, ale rodina zajišťuje vše ostatní, hlavně jídlo, 
čisté prádlo, trvání rodinných vazeb. 
I nabízení odborné péče a odborného vyšetření není všude 
samozřejmou věci. Někde je větší společenská důvěra 
v místního šamana, jehož činnost je často na pokraji 
okultismu. Pacienti se pak na nás obrací až téměř 
v terminálním stádiu, když už je šaman odmítl. Přesto se těší 
často větší důvěře, než lékař v našem pojetí. Každý práce 
v nějaké zanedbané oblasti tedy začíná budováním důvěry. 
Já jsem se letos poprvé účastnil field-tripu (tzn. výjezdu do 
terénu) v Libérii: cílem byla oblast, kde ještě nikdy nebyl 
lékař. Vesnice je tak daleko, že jeden den chůze nestačí pro 
spojení s další civilizací, proto nemá žádný elektrický 
přístroj, nikdo nemá mobil, ani rádio. Zažil jsem tedy první 
návštěvu, která byla převážně zaměřena na vybudování 
důvěry. S pomocí tlumočníka bylo vysvětleno, že jim 
chceme pomoci s „kožními chorobami“. Mnoho lidí 
z vesnice přišlo k vyšetření a dostávali různé mastičky, aby 
se jim ulevilo. Lékař nás pak poučil, že to je jen pro jejich 
zkušenost, aby poznali, že jim chceme a můžeme pomoci. 
Není tedy divu, že jsme na žádný vážný případ nenarazili: ti 
skutečně nemocní se někde schovávají. O některé se stará 
rodina, ale někteří jsou i od rodiny vyhnáni. Až při druhé 
nebo třetí návštěvě, až se vybuduje důvěra založena na 
zkušenosti s pomocí, začnou se objevovat vážné případy, 
které ve skutečnosti ohrožují celou vesnici. 
Nemoc také způsobuje společenské stigma: je-li pacient 
mladý kluk nebo holka, tak stigma nemoci ohrožuje jeho 
budoucnost. Mladí lidé nemocní leprou žijí ve strachu, že se 
již nevdají, neožení. Když měli tuto nemoc, tak je nikdo 
nechce. Je to tak vážné, že dokonce ani lékař neřekne 
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v rodině, ve vesnici, jakou nemocí ten člověk trpí, protože 
by zničil jeho budoucnost. Křesťanská láska tedy někdy 
znamená, že zachraňujeme člověka společensky i tělesně.  
V oblastech, kde péče o nemocné i umírající funguje lépe, je 
snaha zavádět pravidla, která jsou nutná pro správnou léčbu. 
Zde často narážíme na nepřekonatelný problém: čas a 
pravidelnost. Je téměř nesplnitelný úkol chtít po nemocném, 
aby si bral lék v přesnou hodinu, ráno a večer. On totiž 
většinou nemá ani hodinky. Jelikož se lepra léčí 
širokospektrálními antibiotiky, které je potřeba brát léky 
pravidelně, a to nejen v určenou hodinu, ale především po 
celých 52 dní. Byli jsme nuceni zavést službu „odborníka“, 
který rozdává léky po celé vesnici a dohlíží na jejich 
správné přijímání. 
A tak starostí o správný čas směřujeme i my k věčnosti a 
Vám děkujeme za čas, který jste nám věnovali.  
Za celý tým Likvidace lepry: 
P. Dr. Vojtěch Eliáš – prezident 
Bc. Lubomír Hajas – ředitel 
Klarissa Jana Baníková – implementace projektů 
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ŠPECIFIKÁ OŠETROVATEĽSKEJ 
STAROSTLIVOSTI   

O PACIENTA S HRUDNOU DRENÁŽOU 
 

Gibeľová Iveta, Kačmarová Júlia, Arendáčová Mária 
 
  
Abstrakt 
 Vzhľadom na to, že v praxi sa stretávame čoraz 
častejšie s touto predmetnou témou pokúsime sa Vám 
priblížiť špecifiká starostlivosti sestry o pacienta s hrudnou 
drenážou. Hrudná drenáž je lekársky výkon, prevádzaný 
vždy za pobytu pacienta na nemocničnom lôžku. Cieľom 
výkonu je odstrániť patologický obsah (tekutinu alebo 
vzduch) z pohrudničnej dutiny. 
 Dôvody zavedenia hrudnej drenáže sú prevažne 
poranenia pľúc spontánneho, poúrazového charakteru ale 
máme aj pacientov kde je príčinou tejto liečby aj 
onkologické ochorenie, kedy nepostačuje jednorazová 
punkcia.  
 
Kľúčové slová: Drenáž. Dychová rehabilitácia. Hrudná 
drenáž. Úlohy sestry.  
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SPECIFICS OF NURSING CARE OF A PATIENT 
WITH A THORACIC  DRAINAGE 

Abstract 
Given that we encounter with that theme more and 

more often in practice, we will try to bring you the specifics 
of nurse care for patients with thoracic drainage. Thoracic 
drainage is a medical performance, always carried out when 
a patient is confined to bed. The aim of the performance is 
to remove the pathological contents (liquid or air) from the 
pleural cavity. The reasons behind thoracic drainage are 
mostly lung injury of spontaneous, post-traumatic character 
but there are also patients for whom the cause of this 
therapy is oncological disease when a single puncture is not 
sufficient.  
 
Key words:  Drainage. Thoracic drainage. The roles of a 
nurse. Pulmonary rehabilitation. 
 
  Jedným z pacientov, ktorý si vyžaduje chirurgickú 
liečbu a následnú ošetrovateľskú starostlivosť je aj pacient 
s hrudnou drenážou pri poranení pľúc. Pri poranení pľúc je 
u pacientov liečebnou metódou hrudná drenáž. Pacientovi s 
hrudou drenážou (aktívne odsávanie vzduchu, krvi, 
výpotku) je potrebné zabezpečiť kvalitnú ošetrovateľskú 
starostlivosť, ktorá je náročná a vyžaduje si od sestry 
zásahy, ktoré musia byť neraz rýchle a na vysokej odbornej 
úrovni.  

Pri hrudnej drenáži sa zavádza hadička (drén) do 
pohrudničnej dutiny k dlhodobému odsávaniu vzduchu 
alebo tekutiny. Vykonáva  sa vtedy, keď k odstráneniu 
patologického obsahu pohrudničnej dutiny nestačí 
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jednorazová hrudná punkcia. Výkon sa prevádza 
u spontánneho pneumotoraxu, poúrazového pneumotoraxu, 
u masívneho alebo opakujúceho sa nezápalového výpotku 
nereagujúceho na punkciu, najmä ak vyvoláva dychovú 
nedostatočnosť ako býva u výpotku nádorového pôvodu. 
 
Základné termíny v súvislosti s drenážou 
 Drenáž – vo všeobecnosti v medicíne znamená 
odvádzanie tekutín patologického obsahu 

a udržiavanie fyziologických tlakových pomerov36. 
 Hrudná drenáž – je podtlakový odsávací systém 
umožňujúci odsávanie vzduchu alebo 

tekutiny z pohrudnicovej dutiny. 
 Drén – je prostriedok, hadička  odvádzajúca 
patologický obsah telových tekutín navonok. 
 

Hrudná drenáž je chirurgický zákrok, ktorý sa 
indikuje na odstránenie vzduchu, krvi, výpotku 
z pleurálneho priestoru- má restitučný účinok (rozvinutie 
pľúc) pri poranení pľúc úrazového alebo neúrazového – 
spontánneho charakteru (pneumotoraxe, hemotoraxe 
a prípadnej kombinácií hemopneumotoraxe)37. 
Pneumotorax je patologické vniknutie vzduchu do 
priestoru medzi popľúcnicou a pohrudnicou. Tento priestor 
nazývaný pleurálna (pohrudničná) dutina, je za normálneho 
                                                 
36 ČAPOV, I. – WECHSLER, J: 2001.Drény a jejich využití 
v chirurgických oborech. Praha: Grada, Publishing 2001 
37 KOČIŠOVÁ, M. – DORKO, F.: 2003. Anatómia človeka, 
splanchnológia. Vysokoškolské učebné texty. Univerzita     
   P. J. Šafárika Košice 2003, s. 55. 
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stavu uzavretý a je v ňom podtlak. V prípade porušenia 
celistvosti sa pľúca zmrštia a prestávajú sa podieľať na 
dýchaní. Hemotorax je nahromadenie krvi v pohrudničnej 
dutine pri  krvácaní z ciev hrudnej steny, alebo pľúc. Môže 
mať traumatické príčiny, ale vznikne niekedy aj spontánne 
pri ochorení pľúc (TBC, nádory)38. Hemopneumotorax je 
kombinované hromadenie  vzduchu a krvi v pleurálnej 
dutine pri ktorom sa zavádzajú dva drény. Iné indikácie 
hrudnej drenáže sú recidivujúce malígne výpotky a objemné 
výpotky sprevádzajúce internistické ochorenia, ktoré sa 
nedajú zvládnúť konzervatívne. Cieľom drenáže je obnoviť 
fyziologické tlakové pomery v pleurálnej dutine dosiahnúť 
reexpanziu pľúc a normalizovať mechaniku dýchania.  
Klinický obraz: Pacient sa najčastejšie sťažuje na 
nedostatočné, sťažené dýchanie, bolesť na hrudi, 
obmedzenie dýchacích pohybov, paradoxné dýchanie, suchý 
kašeľ a dušnosť. Pri auskultácií je slabé až nepočutelné 
dýchanie na poškodenej-poranenej strane hrudníka. 
Liečba spočíva v jednorázovom, prípadne opakovanom či 
kontinuálnom odsávaní vzduchu, krvi, výpotku z hrudnej 
dutiny a odstránenie príčiny, ktorá pneumotorax, hemotorax  
spôsobila.  
 
Ošetrovanie hrudných drénov a zásady aplikácie 

Hrudná drenáž sa realizuje na operačnej sále alebo 
priamo na ošetrovacej jednotke JIS, kde je aj pacient po 
zavedení hrudného drénu umiestnený. Výkon sa prevádza za 
miestneho znecitlivenia a za sterilných podmienok.  Aby bol 

                                                 
38 KLENER, P.:2006. Vnútorné lekárstvo. 3vyd. Praha: Galen, 2006. 
ISBN 80-7262-430-X. 
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drenážny systém efektívny a výskyt prípadných komplikácií 
čo najnižší je dôležité zabezpečiť po privezení pacienta 
z operačnej sály na ošetrovaciu jednotku opatrenia 
v ošetrovateľskej starostlivosti. Drén má byť podľa 
možností ihneď napojený. Napojeniu hrudných systémov 
je potrebné venovať zvýšenú pozornosť, lebo akákoľvek  
netesnosť spôsobuje zlyhanie drenáže a zhoršuje stav 
pacienta. Všetky spojenia medzi hadicami musia byť 
vzduchotesné a spojovacia drenážna hadica musí byť 
primerane dlhá pre komfort pacienta na lôžku. Pacient 
nesmie ležať na spojovacích a drénovacích hadiciach. Tie 
majú prebiehať horizontálne po lôžku a do zberných fliaš 
zostupovať relatívne kolmo  pričom zberná nádoba musí byť 
umiestnená minimálne 20 cm pod úroveň hrudníka pacienta, 
tak aby sekrét stekal do zbernej nádoby39. 

V praxi sa používa viac druhov odsávacích 
zariadení k hrudnej drenáži. My na našom oddelení 
používame tri typy:  
 Jednorázový hrudný odsávací set (oceán). 
 Kombinovaný hrudný odsávací systém s pulzným 
odsávaním. 
 Kombinovaný hrudný odsávací systém 
s monitorovacím vákuometrom. 
Starostlivosť o pacienta s hrudnou drenážou  

Gažiová40 upozorňuje, že v ramci komplexnej 
ošetrovateľskej starostlivosti je potrebná  psychická príprava  
                                                 
39 KRIŠKOVÁ, A., et al.: 2001. Ošetrovateľské techniky. 1. vyd. 
Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2001. 786 s. ISBN 80-8063-087-9.  
 
40 GAŽIOVÁ, M.:2004. Drenáž v chirurgii. In.:Sestra. 2004, roč.3, č.4, 
s.19. ISSN 1335-9444. 
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pacienta pred výkonom, pretože hadičky a odsávacie 
systémy vyvolávajú u pacienta strach. Psychická podpora 
pacienta sa zameriava na minimalizovanie pocitu strachu  s 
cieľom poskytnúť pacientovi dostatok informácií. Samotná 
drenáž spočíva v príprave pred výkonom nielen pacienta ale 
aj pomôcok. Sestra asistuje lekárovi pri zavádzaní  hrudného 
drénu a zabezpečí starostlivosť o pacienta po jeho zavedení. 
Pacientovi je poskytnutá komplexná ošetrovateľská 
starostlivosť  pre obmedzený pohybový režim vzhľadom na 
to, že je napojený na hrudnú drenáž. 

Cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je vytvorenie 
optimálnych podmienok liečby a minimalizovanie rizika 
vzniku prípadných komplikácií. 

Intervencie v ošetrovateľstve sú zamerané na 
sledovanie stavu pacienta, funkčnosť drenážneho systému, 
miesto zavedenia hrudného drénu, podávanie kyslíka, 
sledovanie stavu vitálnych funkcií a vykonávanie 
rehabilitácie dýchania.      
 
Úlohy sestry pred a počas zavedenia hrudného drénu 
Sestra: 
 Po poučení pacienta lekárom sesta zodpovie 
prípadne nejasnosti a edukuje pacienta. 
 Pripraví sterilný inštrumentačný stolík. 
 Pomôže pacientovi zaujať vhodnú polohu určenú 
lekárom a zabezpečí stabilitu pacienta. 
 Pripraví drenážny set. 
 Asistuje lekárovi pri samotnom zavedení hrudného 
drénu, jeho fixácií a zabezpečí jeho sterilné krytie. 
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 Zabezpečí podľa ordinácie lekára kontrolný rtg pľúc 
po zadrénovaní. 
 Monitoruje a dokumentuje vitálne funkcie, 
frekvenciu a kvalitu dýchania, saturáciu   
 kyslíka, miesto vpichu a jeho okolie, hodnotu 
odsávacieho tlaku, bublinkovanie  
 (prebublávanie), kolísanie vodnej hladiny na 
drenážnom sete počas dýchania a každú 

 zmenu hlási lekárovi. 
 Aplikuje analgetiká podľa ordinácie lekára. 
 
Sestra kontinuálne u pacienta počas hrudnej drenáže 
monitoruje 
 Fyziologické funkcie a  pozoruje celkový stav 
pacienta, závažne zmeny hlási lekárovi. 
 Tesnenie a priechodnosť na celej súprave 
odsávacieho systému. 
 Správny chod vodnej vývevy na odsávacom sete. 

Dbá, aby hadice pri výmene fliaš boli dokonalé 
uzavreté peánom za aseptických podmienok. 

 Meria a zaznamenáva množstvo vytečeného sekrétu 
a jeho vzhľad. 
 Kontroluje okolie drénu a jeho krytie v prípade 
potreby sa robí preväz. 
 
Starostlivosť o drenážny set (drenážny systém aktívne 
odsávanie napojené na zdroj podtlaku).  

Pozornosť sestry sa zameriava na umiestnenie setu 
na poškodenej strane hrudníka, napojenie setu na odsávací 
zdroj a nastavenie požadovaného tlaku ktorý určí lekár. 
Sestra zabezpečí funkčnosť setu, priechodnosť samotného 
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drénu  a skontroluje  miesta možného úniku vzduchu hlavne 
v spojovacích častiach. Sestra súčasne sleduje hodnoty 
odsávacieho tlaku na drenážnom sete a bublinkovanie 
(prebublávanie), kolísanie vodnej hladiny počas dýchania vo 
vodnou vákuometri. Pri manipulácií sú nevyhnutné 
technické zručnosti vzhľadom na drenážny systém. 

Rehabilitácia dýchania je súčasťou starostlivosti 
o pacienta s hrudnou drenážou. Egryová41  konštatuje, že 
jej hlavným cieľom je zabrániť znižovaniu vitálnej kapacity 
pľúc. Počas hrudnej drenáže a po odstránení drénov pacient 
intenzívne rehabilituje. Dýchacie cvičenia sa zameriavajú 
najmä na prehĺbenie dýchania a úplné rozvinutie pľúc - 
chorej strany alebo obidvoch strán hrudníka a na posilnenie, 
upevnenie dýchacieho svalstva. Tieto cvičenia pomáhajú aj 
na uľahčenie vykašliavania hlienu a správny nácvik kašľa. 
Na zabezpečenie dostatku kyslíka do pľúcneho tkaniva sa 
v prípade potreby pacientovi podáva oxygenoterapia. 
Nácvikom správneho dýchania a polohovaním pacienta do 
polosedu sa zabezpečí pacientovi dostatočná pľúcna 
ventilácia. V praxi realizujeme dýchanie proti odporu 
(nafukovanie rukavice, balóna, prípadne fúkanie ponorenou 
slamkou do pohára s vodou a iné.). 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 EGRYOVÁ, M.: 2004. Dýchanie a dychová rehabilitácia. In.:Sestra. 
2004, roč.3, č.4, s.33-35. ISSN 1335-9444. 
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Úlohy sestry pri prerušení a ukončení  hrudnej drenáže 
Sestra: 
 Zastaví drenáž poistným ventilom alebo dvoma 
peánmi, ktoré naloží oproti sebe. V 

prípade mobilizácie a vertikalizácie pacienta fixuje 
peány náplasťou o hrudník pacienta, 

aby nedošlo k povytiahnutiu drénu.  
 Zapeánuje a zastaví zdroj odsávania a hrudný drén 
fixuje aj vtedy, keď je už drenáž 

ukončená. Hrudný drén ostáva ešte zavedený 24 
hodín a na základe kontrolného rtg 

snímku pľúc sa hrudný drén vyberá. Sestra pripraví 
sterilný stolík na šitie, asistuje 

lekárovi pri výkone a nakoniec sterilným štvorcom 
prekryje miesto po hrudnej drenáži. 

Ukončenie hrudnej drenáže závisí od charakteru a 
množstva vytekajúcej-odsávanej tekutiny, od nálezu na rtg 
snímke pľúc a rozhoduje o ňom lekár. Hrudná drenáž sa 
ponecháva podľa potreby približne 3-5 dní v prípade keď 
drenáž nespĺňa funkciu a pľúca už sú rozvinuté uzatvárame 
drén ešte na 24 h. Po rtg kontrole ak nie sú prítomné 
známky pneumotoraxu, hemotoraxu je možné hrudnú 
drenáž zrušiť. Po extrakcií drénu prepúšťame pacienta do 
domáceho ošetrenia s odporúčaním hlásiť sa na 
pneumologickej ambulancií a chirurgickej ambulancií 
k extrakcii  stehov. 

Komplikácie po zavedení hrudnej drenáže, ktoré sa 
môžu vyskytnúť sú: lokálna bolesť, upchatie, zalomenie 
hrudného drénu, zlyhanie technického vybavenia, poranenie 
hrudných orgánov a lokálna infekcia kože. Vyskytujú sa 
zriedkavo a sú zväčša nezávažné. 
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Na našom Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie 
„JIS“ počas posledných troch rokov sme ošetrili 25 
pacientov s diagnózou, ktorá si vyžiadala hrudnú drenáž. 
Častejšie prípady boli spontánneho charakteru v anamnéze 
(fajčiari, ochorenia pľúc)  a menej časté boli úrazového 
charakteru ako komplikácia pri zlomeninách rebier. Z toho 
bolo viac mužov a to aj v mladom veku. Priemerný vek 
pacientov bol 42 rokov. Pacienti boli hospitalizovaní 
priemerne 7 až 14 dní. 

Na záver by sme Vám chceli priblížiť tému hrudnej 
drenáže v našom nedávnom prípade z praxe v nasledujúcej 
kazuistike, kde sa jedná o opakovanú hospitalizáciu z 
dôvodu onkologického ochorenia, ktoré zaznamenávame 
čoraz častejšie v dnešnej dobe.  

 
Kazuistika 
 
I.Hospitalizácia 
       56 ročný pacient preložený z interného oddelenia, kde 
hospitalizovaný pre dušnosť s výpotkom po vylúčení 
pľúcnej embólie a po CT vyšetrení, prijatý na chirurgické 
oddelenie JIS s diagnózou spontánny pneumotorax vľavo - 
TU pľúc vľavo, stav po 2-krát pleurálnej punkcii za účelom 
hrudnej drenáže. V anamnéze chronický etilizmus a 
nikotinizmus 10-15 cigariet denne, stav po excízii TU 
koreňa jazyka, chronická obštrukčná choroba pľúc, vredová 
choroba žalúdka. Na chirurgickom oddelení JIS v lokálnej 
anestézii zavedený hrudný drén a napojený na aktívne sanie. 
Realizované kontrolné RTG pľúc, kde pľúca rozvinuté, 
saturácia kyslíka 97%, odpad z drénu 200ml. V liečbe 
antibiotiká, analgetiká a oxygenoterapia. V priebehu ďalších 
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dní odpady z drénu 900ml. Na 3 deň hrudný drén zatvorený, 
po kontrolnom snímku pľúca rozvinuté. V 4 deň drén ex-
zrušený a pacient vyložený na štandardné chirurgické lôžko.  
Na 5 deň prepustený s odporúčaním hlásiť sa na pľúcnej a 
onkologickej ambulancii. Kontrola na chirurgickej 
ambulancii o 7dní. 
 
II. Hospitalizácia 
             Po dvoch mesiacoch opäť prijatý-preložený z 
interného oddelenia kde privezený RZP pre dyspnoe pri 
nádore pľúc. Dľa udania RZP k pacientovi denne vyslané 
dve hliadky. Subjektívne udával pocit že sa dusí, suchý 
kašeľ a bolestivosť pri dýchaní. Na internom oddelení mal 
vykonávanú 4-krát pleurálnu punkciu spolu asi 1300ml. 
Preložený na chirurgickú JIS s pneumotoraxom pre  potrebu 
drenáže, kde zadrénovaný a napojený na aktívne sanie. 
Postupne odsatý výpotok 1600ml, 400ml, 300ml. Na 
oddelení bez dušnosti, saturácia 90%, prítomná tachykardia. 
Pre pretrvávanie pneumotoraxu pacient preložený po 
dohovore na 7 deň hospitalizácie do Vyšných Hágov na 
hrudnú chirurgiu za účelom ďalšej liečby. Odchádzal 
zadrénovaný na Oceáne- prenosnom odsávacom systéme 
cestou RZP. 
 
Záver  
 

„Dýchanie je základnou biologickou potrebou 
človeka, od ktorej závisia ďalšie vitálne funkcie ľudského 
organizmu“ 
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Starostlivosť o pacienta  s hrudnou drenážou je 
náročná a vyžaduje  od sestry skúsenosti a zručnosti, ktoré 
sú predpokladom kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti čo 
zabezpečí pacientovi rýchle zvládnutie zdravotného stavu 
bez závažných komplikácií. Správnou tímovou medicínskou 
a ošetrovateľskou starostlivosťou sa sústreďujeme na 
rozpoznanie zmeny stavu pacienta s následným 
upozornením lekára, pretože žiadne príznaky počas hrudnej 
drenáže nie je možné bagatelizovať a pacienta je potrebné 
pravidelne a systematicky kontrolovať.  
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Kontakt: 
Mgr. Iveta Gibeľová 
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie „JIS“, NsP n.o. 
Sv. Jakuba  v Bardejove 
gibelovai@gmail.com 
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Doprevádzanie pri lôžku zomierajúceho 
Hanobik František 

 
ABSTRAKT 
 
HANOBIK, František: Doprevádzanie pri lôžku 
zomierajúceho. [Príspevok]/– Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava. Ústav Kráľovnej 
Pokoja z Medžugorja Bardejov - Bardejov, 2016. 10 s. 
 
Doprevádzanie zomierajúceho pri lôžku 
 
Myšlienka doprevádzania zomierajúceho vychádza z úcty 
k človeku ako k neopakovateľnej bytosti a kladie dôraz na 
kvalitu vzťahu zomierajúceho a sprevádzajúceho človeka. 
Oblasť pomoci a starostlivosti zo strany paliatívneho tímu 
vo vzťahu k terminálne chorým je široká. Poukazuje na 
potrebu sprevádzania ťažko chorých a zomierajúcich 
prostredníctvom profesionálov, príbuzných aj 
dobrovoľníkov. Konkrétnu pozornosť je potrebné venovať 
aj pozostalým a ich potrebám po strate milovaného človeka.  
 
Kľúčové slová 
Dobrovoľníctvo.  Paliatívna starostlivosť. Sprevádzanie.  
Zomieranie.   
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Accompanied at the bedside of the dying 
 

 
ABSTRACT 
HANOBIK, František: Accompanying at the bedside of the 
dying. [Post] / - Department of Health and Social Sciences 
Vol. Elizabeth Bratislava. Department of the Queen of 
Peace of Medjugorje Bardejov - Bardejov, 2016. 10 p. 
 
Accompanied at the bedside of the dying 
 
The idea of dying the accompaniment is based on respect for 
human beings as the unrepeatable and emphasizes the 
quality of the relationship and accompanying the dying man. 
Area of assistance and care from the palliative team in 
relation to the terminally ill is wide. It highlights the need 
for accompanying seriously ill and dying through 
professionals, relatives and volunteers. Particular attention 
should be paid to the survivors and their needs after the loss 
of a loved one. 
 
Keywords 
Volunteering. Palliative care. Accompaniment. Dying. 
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ÚVOD 
 

 ,,Každý z nás má jednu, mimoriadne  vážnu potrebu, 
alebo aspoň jedenkrát v živote , vo chvíli, keď mu je 

najtažšie,  zažiť to, že sa môže na niekoho na sto percent 
spoľahnúť“ 

 
         

  H. J. Clinebell 
 

 Smrť je neoddeliteľnou súčasťou života človeka. 
Otázkou je, či ju dokážeme vo svojom živote akceptovať. 
Väčšina ľudí sa o smrti nechce ani len rozprávať, pritom je 
bezprostredne prítomná každý deň okolo nás. Bolesť a strata 
sú negatívnymi znakmi,  ktoré zomieranie a smrť 
sprevádzajú a jediným spôsobom ich riešenia je, so smrťou 
sa vyrovnať. Pre ťažko chorých a zomierajúcich je to realita. 
Smrť neovplyvníme, sme však schopní zomierajúcemu 
zmierniť jeho utrpenie. Je dôležité, aby spoločnosť chápala 
zomieranie a smrť ako prirodzený životný proces. 
K základným právam zomierajúceho je, aby sa s ním až do 
jeho smrti zaobchádzalo ako s ľudskou bytosťou a aby mu 
bola poskytnutá, čo najvyššia možná starostlivosť.   

  
1  DOPREVÁDZANIE ZOMIERAJÚCEHO 
 
  
 Pojem doprevádzania je veľmi často spojený 
s pojmom paliatívna a hospicová starostlivosť a sociálnou 
prácou. Sociálna práca je umením, ktoré si vyžaduje veľkú 
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škálu schopností. Ide predovšetkým o porozumenie pre 
potreby druhých a schopnosť pomáhať ľuďom tak, aby sme 
sa na našej pomoci nestali závislými.42  
 Starostlivosť o zomierajúcich a ich rodiny je zložitá, 
nakoľko prináša rôzne problémy. Pri poskytovaní efektívnej 
a kvalitnej paliatívnej starostlivosti riešime veľa otázok 
a preto aj tím, ktorý túto starostlivosť poskytuje musí byť na 
vysokej profesionálnej aj duchovnej úrovni. Tímová práca je 
v tejto oblasti nesmierne dôležitá. V tomto tíme je každý 
rovnako dôležitý, nikto nepociťuje nadriadenosť alebo 
podriadenosť. Súčasťou tímu sú: chorý, jeho rodina, lekár, 
sociálny pracovník, hospicová sestra, kňaz, dobrovoľníci a 
ďalší špecialisti v prípade akútnych potrieb zomierajúceho.  

Je veľmi potrebné hľadať cestu k Bohu, aby každý 
človek mohol prežívať svoj život dôstojne až do úplného 
konca. V tomto smere má nezastupiteľnú úlohu paliatívna 
a hospicová starostlivosť. Hľadanie zmyslu života je často 
kľúčovou otázkou u mnohých ľudí, pretože vo výraznej 
miere to pomáha urobiť ľudí šťastnejšími.43 

 
V hospicovej mobilnej (domácej) starostlivosti sa 

zdôrazňuje holistický prístup k pacientovi a riešenie jeho 
stavu z hľadiska všetkých možných spolupôsobiacich 

                                                 
42 MATOUŠEK, O. et al. 2003. Metódy a řízení sociální práce. Praha : 

Portál, 2003. s. 76. ISBN 80-7178-548-2.  
43 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 

starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-
8132-016-3. s. 212. 
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činiteľov. Preto je dôležité, aby takúto komplexnú 
starostlivosť zabezpečoval tím odborníkov.44  

Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne, duchovné a biologické potreby 
a zabezpečovať osobitný prístup v liečbe bolesti, ktorá je 
súčasťou paliatívnej medicíny. Nevyhnutné je aj správne 
používanie verbálnej i neverbálnej komunikácie.45 
 Každý zo sprevádzajúceho tímu sa na zomierajúceho 
človeka nepozerá ako na klienta, ale ako na svojho blížneho, 
ktorý potrebuje pomoc. Zvlášť sociálny pracovník ako 
profesionál, čelí otázkam blížiaceho sa konca a musí 
zvládnuť fyzické a emocionálne symptómy zomierajúceho. 

Sociálny pracovník má v starostlivosti o ľudí 
v terminálnej fáze života nezastupiteľné miesto, musí mať 
motiváciu pracovať s klientom, pomáha mu a aktívne sa 
angažuje v jeho terajšom  živote. Pokiaľ nemá motiváciu, je 
len vykonávateľom svojich povinností. Úloha sociálneho 
pracovníka v paliatívnej starostlivosti môže mať viacero 
úrovní. Sociálni pracovníci vystupujú  ako klinickí 
pracovníci, vzdelávatelia, výskumníci, advokáti, vodcovia 
komunity. Na to, aby vykonávali  profesiu sociálneho 
pracovníka čo najlepšie, je dôležité, aby mali v problematike 
                                                 
44 MICHEĽ, R. et al. 2013. Význam domácej hospicovej starostlivosti 

pre ťažko chorého človeka. In Perspektíva hospicov na Slovensku. 
Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 
978-80-8132-096-5. s. 220. 

45 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 
Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic... Zborník príspevkov. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 
315-316. 
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zomierania dostatočné vedomosti. Medzi dôležité vlastnosti 
patria vyrovnanosť, nadhľad, múdrosť, spoluprežitie 
utrpenia a zomierania medzi ľuďmi.46    
 Úlohy, ktoré stoja pred sociálnym  pracovníkom v 
hospicovej a paliatívnej starostlivosti: 

• hodnotenie potrieb pacienta a jeho rodiny, 
• posúdenie schopností zvládnuť vzniknutú situáciu, 

navrhovanie pomoci, 
• chápanie etnických a náboženských vplyvov chorého 

v terminálnom štádiu, 
• pomáha rodine prekonať komunikačné problémy, 
• pomáha zúčastneným prispôsobiť sa situácii a 

priebežne sa vyrovnávať s neustále sa meniacou 
situáciou, 

• radí a asistuje v spolupráci s inými organizáciami, 
pomáha pri vybavovaní dávok, 

• zaisťuje pozostalým pomoc, sprostredkuje pomoc 
okolia, 

• vybavuje posledné pacientove želania, 
• vyberá finančné prostriedky za pobyt. 

 Práca so smrťou je náročná na psychiku človeka, 
vzhľadom k tejto skutočnosti sú pracovníci vykonávajúci 
starostlivosť o ťažko chorých a umierajúcich ohrozený 
syndrómom vyhorenia.  
 Ak sa pracovník dlhodobo nachádza v situáciách, 
ktoré sú preňho emocionálne veľmi náročné, môže sa stať,  

                                                 
46 MOJTOVÁ, M. 2008. Sociálna práca v zdravotníctve. Bratislava : 

VŠZaSP sv. Alžbety. 2008. s. 89. ISBN 978-80-89271-0.  



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

129 

že sa u neho vyvinie syndróm vyhorenia, ktorý môžeme 
chápať ako stav telesného a emocionálneho vyčerpania.47  
 Syndróm vyhorenia predstavuje celý súbor 
príznakov. Ide hlavne o stratu radosti zo života, stratu 
energie a nadšenia, ktoré sú potrebné pri výkone profesie. 
Najviac postihuje syndróm vyhorenia ľudí, ktorí vstupujú do 
zamestnania s veľkým nadšením a očakávajú, že práca im 
poskytne nový zmysel života. Výskyt príznakov vyhorenia 
sprevádza zistenie, že zlyhali a všetka ich snaha bola 
zbytočná. Prejavuje sa ako telesné a emocionálne 
vyčerpanie, únava, negatívny až cynický postoj k vlastnej 
práci a ku klientom.48  
 Dôsledná  a systematická prevencia: 

• byť trpezlivý a v kritických okamihoch zachovať 
kľud, musíme sa pripraviť na to že nie všetko sa 
môže vyvíjať podľa našich predstáv, 

• zorganizovať si dobre svoju prácu a nepreceňovať 
svoje sily len preto aby sme pomohli čo najviac 
klientom, 

• vyvarovať sa negatívnemu mysleniu, 
• vyhľadávať nové výzvy, byť otvorený novým 

skúsenostiam, neustále sa vzdelávať      a rozširovať 
si obzor. Pamätajme si, že chyby prestávajú byť 
chybami ak sa z ních poučíme, 

                                                 
47 HANOBIK, F. 2012. Starostlivosť o terminálne chorých. Bratislava : 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 
2005. 64 s. ISBN 978-80-8132-063-7. 

48 HROZENSKÁ, M. – DVOŘAČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče 
o seniory. Praha : Grada, 2013. s. 111. ISBN 978-80-247-4139-0. 
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• neodmietať pomoc, ale naopak ju vyhľadávať. 
Porozprávať sa z kolegami, požiadať ich o radu 
o pomoc.49 

 Nemali by sme zabúdať, že aj sociálny pracovník, 
nech je akokoľvek cieľavedomý je „len“ človek, ktorý sa 
neustále zdokonaľuje a  ako taký tiež ma právo na 
nedokonalosť.  

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
podľa zákona č. 576/2004 Z. z.    o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona 350/2005 Z.z. vydalo koncepciu, podľa ktorej 
sa paliatívna starostlivosť poskytuje formou ambulantnej a 
ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Paliatívna starostlivosť je systém zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti, ktorá zabezpečuje koordinovaný 
program na domácej, ambulantnej a hospitalizačnej báze. 
Kladie pritom dôraz na pacienta a jeho blízkych viac ako na 
chorobu.50  

 
Táto myšlienka má niekoľko znakov: 

• umierajúci človek a jeho rodina stoja v centre 
služby, 

• klientom je k dispozícii medziodborový tím, 
• zapojenie dobrovoľníkov, 
• kontinuita starostlivosti, 

                                                 
49 ŠPATENKOVÁ, N. 2013. Poradenství pro pozůstalé. Princípy, 

proces, metody. Praha : Grada, 2013. 224 s. ISBN 978-80-247-3736-2. 
50 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005.  Nevyliečiteľne 

chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava : Spolok 
sv. Vojtecha, 2005. s. 112. ISBN 80-7162-581-7. 
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• dobré vedomosti a schopnosť diagnostikovať 
symptómy.51 

Paliatívnu starostlivosť najviac využívajú  onkologický 
pacienti. Záverečné fázy týchto ochorení sa prejavujú 
rôznymi nepríjemnými symptómami. Najviac bolesťou, čo 
negatívne  prispieva k utrpeniu zomierajúceho človeka. 
 Najväčšou prioritou multidisciplinárneho tímu je 
poskytnúť čo  najkvalitnejšiu starostlivosť. Táto 
starostlivosť závisí od dvoch hlavných cieľov. Prvým je 
zmierňovanie utrpenia a druhým je zvyšovanie kvality 
života nevyliečiteľne chorého človeka. Bežne sme zvyknutý 
hovoriť o dĺžke života, tá sa uvádza veľmi jednoducho. 
Oveľa menej sa zaoberáme jeho kvalitou a mnoho krát 
presne ani nevieme, ako by sme pojem kvality života pri 
umierajúcom zadefinovali. Nie každý človek prikladá 
rovnaký význam kvalite života. Človek si vyberá jednotlivé 
oblasti života, ktoré považuje za dôležité a prisudzuje im 
určitú hodnotu a váhu.  
 Obsah kvality života si človek najčastejšie 
uvedomuje najmä vtedy, keď sa výrazným  spôsobom mení 
jeho životná situácia. Choroba dokáže zásadne zmeniť 
hodnoty života človeka. Termín kvality života definoval ako 
,,súhrn objektívne a subjektívne posúditeľných stránok 
činnosti a vnemov človeka v jeho každodennom živote, 
v reálnom sociálnom priestore s konkrétnymi pravidlami 

                                                 
51 ŠTUDENT, J – MÚHLUM, A. – ŠTUDENT, U. 2006. Sociálni práce 

v hospici a paliativní péče. 1. vyd. Praha : H&H, 2006. s. 51. ISBN 
80-7319-059-1. 
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vzájomného spolužitia, s reálnymi otázkami cieľa, zmyslu 
a údelu pozemského života“.52   

Dnes sa kvalitná a moderná starostlivosť vyznačuje 
systematickým hodnotením a plánovaným uspokojením 
potrieb. Realizuje sa formou ošetrovateľského procesu. Aj 
ošetrovateľský proces v starostlivosti o zomierajúceho si 
vyžaduje chápať ľudskú bytosť ako bio-psycho-socio-
spirituálnu osobnosť.  

V paliatívnej medicíne sú využívané všetky liečebné 
postupy ako v ostatných medicínskych odboroch. Zo strany 
zdravotnického a ošetrovateľského personálu sa voči 
pacientovi očakáva vysoká profesionalita, zodpovednosť, 
odbornosť.  

Základným  prvkom paliatívnej medicíny je 
diagnostika a kontrola symptómov. Paliatívna starostlivosť 
sa v 80 – tích percentách týka onkologických pacientov. Pri 
diagnostike je u pacienta dôležité využiť také vyšetrenia, 
ktoré ho najmenej zaťažia a invazívne zákroky napr. 
operačné, čo najviac minimalizovať. V paliatívnej 
starostlivosti pri výbere diagnostického a liečebného 
postupu vychádzame z prognózy celkového stavu, z cieľa a 
tým aj zlepšenia kvality života a v neposlednom rade zo 
želania pacienta.53  

Stav zmätenosti alebo delírium je „ akútne vzniknutá 
porucha v oblasti pozornosti, vnímania, myslenia, 
spánkového cyklu a psychomotoriky“ Tento symptóm sa 
vyskytuje až u dvoch tretín ťažko chorých. Pre pacienta, 
                                                 
52 BALOGOVÁ, B. 2005. Seniori. Prešov : Akcent Print, 2005. s. 51. 

ISBN 80-9692274-9-3. 
53 HATOKOVÁ, M. et al. 2013. Sprevádzanie chorých a zomierajúcich. 

Košice : Equilibria, 2013. 244s. ISBN 978-80-8143-125-8.  
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jeho rodinu, aj pre personál predstavuje delírium veľkú 
psychickú a organizačnú záťaž. Prejavuje sa nepokojom, 
úzkosťou, zvýšenou dráždivosťou, poruchami spánku, 
halucináciami. Pri liečbe je dôležité odstrániť hlavne príčinu 
zmätenosti, podávať lieky so sedatívnym účinkom a 
zabezpečiť dostatok tekutín. Tiež je potrebné s pacientom 
jasne a zrozumiteľne komunikovať, vysvetliť mu čo sa s 
ním deje, kde sa nachádza, vyhýbať sa silným a náhlym 
zvukom a ostrému svetlu. Dôležité je tiež naučiť rodinu 
komunikovať a starať sa o svojho milovaného, 
nachádzajúceho sa v tomto stave.54 (Sláma, Kabelka, 
Vorlíček, 2011). 

Človek je spoločenská bytosť a má aj svoje 
psychosociálne potreby. Ide o potrebu interakcie s inými 
ľuďmi, hlavne s rodinou a príbuznými. Zväčša pacient 
prijíma návštevy rád, ale nie vždy je tomu tak. Pacient by 
mal mať právo návštevy sám usmerňovať.55 Z 
psychosociálneho hľadiska sa zo strany zomierajúcich ďalej 
stretávame s problémom nedostatočnej spolupráce, v 
popieraní daných skutočností, s prejavmi duševnej tiesne, 
bezmocnosťou, strachom zo smrti a osamelosti, úzkosťou. 
Zomierajúcemu by sme mali dávať najavo, že sme tu pre 
neho a chceme mu pomôcť. Je dôležité, aby bol vzťah 
medzi zdravotníckym personálom a pacientom založený na 
dôvere. Počas prežívania svojej choroby totiž trpí strachom. 

Starostlivosť o zomierajúcich si nevyžaduje len 
špecifické praktické postupy, ale aj zložité myšlienkové 
                                                 
54 VORLÍČEK, J. et al. 1998. Paliatívni medicína. 1.vyd. Praha  : Grada, 

1998. s. 242. ISBN 80-7169-437-1. 
55 SVATOŠOVÁ, M. 2012. Víme si rady s duchovními potřebami 

nemocných? Praha : Grada, 2012. s. 112. ISBN 978-80-247-4107-9. 
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procesy, výsledky ktorých sa aplikujú na individuálnom 
uspokojovaní potrieb. Jednou zo základných úloh 
starostlivosti je zabezpečenie kvality poslednej fázy života. 
Pri starostlivosti o chorého v terminálnej fáze netreba 
venovať zvýšenú pozornosť len fyziologickým prejavom 
zomierania ale aj psychosociálnym a duchovným.   

U pacienta sa v priebehu ochorenia menia jeho 
priority. Pokiaľ je pacient veriaci, hľadá silu vo viere. 
Duchovná starostlivosť by mala byť súčasťou komplexnej 
starostlivosti o pacienta. Dobré vzťahy a spolupráca s 
pacientom, s jeho rodinou a inými odborníkmi pre duchovnú 
starostlivosť sú základným predpokladom kvalitnej 
duchovnej starostlivosti. Najdôležitejšou duchovnou 
potrebou sa pre neho stáva hľadanie zmyslu života, spomína 
na svoje životné zlyhania, omyly a previnenia a túži po 
duchovnom uzdravení. Mnohé z jeho predchádzajúcich 
priorít strácajú význam.  

Pre zomierajúceho je konfrontácia s blížiacou sa 
smrťou hlboko znepokojujúcim zážitkom. Človek hľadá v 
týchto chvíľach hlavne duchovnú oporu. Ide tu o 
existenciálne zvládanie umierania a smrti. Sprevádzajúci 
pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu pri riešení duchovných 
a náboženských potrieb zomierajúceho. V kontexte 
palitívnej starostlivosti je spirituálne hľadisko podmienené 
konkrétnou činnosťou, ktorá smeruje k dôstojnému a 
zmysluplnému prežitiu záverečnej fázy života. Spiritualita je 
chápaná aj v súvislosti s ľudskými vzťahmi, v ktorých je 
možne dosiahnuť naplnenie v láske.  

 Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
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psychologické, sociálne a duchovné potreby.56 
Modlitba je určitou formou komunikácie s Bohom. 

Pre kresťanov je to príležitosť uvedomiť si Božiu 
prítomnosť v konkrétnej situácii. Súhlasíme s Křivohlavím, 
ktorý píše, že... v modlitbe zomierajúceho človeka sa často 
nachádzajú výkriky bolesti, beznádeje a hnevu, ktorý je 
zameraný aj voči Najvyššiemu. Tieto pocity je dobré 
vyjadriť. V modlitbe k Bohu je dovolené byť otvorený.57  

Každý človek má svoju hodnotu, svoju dôstojnosť. 
Principiálne je u každého rovnaká, nemení sa vekom, ani 
chorobou. Starostlivosť o ľudí v terminálnej fáze života má 
svoje opodstatnenie. Starostlivosť je špecifická v tom, že sa 
týka každého človeka od narodenia po koniec života.  

Duchovná starostlivosť o nevyliečiteľne chorých 
bola u nás dlhé roky zanedbávaná a odopieraná. A ak aj bolo 
možne poskytnúť duchovnú podporu alebo službu 
pacientom,  v dôsledku nedemokratického režimu boli 
redukované na minimum. Nevyliečiteľne chorí hľadajú 
zmysel v tom, čo sa im stalo. V tejto náročnej situácii by 
radi našli zázračné riešenie na zvládnutie svojho problému, 
želajú si, aby to, čo sa deje nebola pravda. Želať si 
nemožné, je ľudské. Počas tejto životnej krízy zomierajúci 
kladú otázky sebe, svojím blízkym i Bohu. Hľadajú zmysel 
života, choroby i utrpenia.  

Bezprostredná pomoc pacientovi v terminálnom 
štádiu je základným cieľom starostlivosti a komunikácia 

                                                 
56 MICHEĽ, R. 2012. Hospicová sociálna práca. In HANOBIK, F. et al. 

Quo vadis hospic... Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 315-316. 

57 HROZENSKÁ, M. – DVOŘAČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče 
o seniory. Praha : Grada, 2013. s. 76. ISBN 978-80-247-4139-0. 
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s pacientom má byť otvorená a empatická. Je dôležité 
myslieť na to, aby pacient nezomrel psychicky a sociálne 
skôr ako biologicky. Psychická smrť je absolútnou 
rezignáciou, pacient prežíva beznádej a preto je efektívna 
komunikácia dôležitá. Zlý spôsob komunikácie môže 
negatívne ovplyvniť vzťahy medzi pacientom a 
zdravotníckym personálom. V komunikačnom procese sa 
stretávame z možnými zdrojmi bariér medzi pacientom a 
zdravotníckym personálom. Zo strany pacienta tvorí bariéru 
hlavne neochota zveriť sa s problémami, neochota 
spolupracovať. Bariéry na strane zdravotníckeho personálu 
predstavujú hodnoty, postoje a presvedčenia a nedostatočné 
komunikačné schopnosti. 

Pokiaľ má byť komunikácia efektívna, vyžaduje si 
dôslednú prípravu prostredia, navodenie dôvery, schopnosť 
získať informácie, aktíve počúvať a analyzovať verbálne a 
neverbálne prejavy pacienta. Je dôležité nenechávať 
trpiacich ľudí samých. Vedieť ich počúvať, načúvať ich 
potrebám, rozoznať, že aj mlčanie a držanie ruky je pre nich 
dôležité, nebáť sa s pacientom smiať, ale i plakať a nechať 
priestor ich citom. Pokiaľ sa pacient nachádza v bezvedomí, 
netreba sa báť k nemu prihovoriť, každú činnosť v jeho 
prítomnosti je vhodné komentovať aby sa nezľakol. Je 
dobré, keď mu oznámime aj svoj odchod z miestnosti. 
Maximálne bezpečie a pohoda pacienta by mala byť pre nás 
prvoradá.  

Kontaktom so zomierajúcim odhadujeme jeho 
prístupnosť a jeho náladu. Pokiaľ je spätná väzba pozitívna, 
vstupujeme do hlbšieho kontaktu s ním. Vytvorenie 
kvalitného vzťahu si vyžaduje určitý čas. Ak nepoznáme 
odpoveď na pacientove otázky, stačí aj úprimné „neviem“. 
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Pri nadväzovaní a budovaní vzťahu nám pomáha ľudský 
prístup, otvorenosť a úprimnosť.58   

Ako verbálna komunikácia tak aj neverbálna 
komunikácia má pri kontakte so zomierajúcim svoj zmysel. 
Komunikačné prostriedky ako dotyk, očný kontakt, držanie 
za ruku zomierajúci cíti a vníma a dokáže našu prítomnosť 
opätovať či už úsmevom, požmurkaním, vyronením slzy. 

Do komunikačného prostriedku patrí aj pohľad, 
ktorým dokážeme niekedy vyjadriť viac ako slovami. Z 
nášho pohľadu dokážu starí ľudia veľa vyčítať, preto ak sa 
im chceme naozaj venovať, musíme byť o tom vnútorne 
presvedčení a venovať dostatok času s nimi. Veľmi ľahko 
dokážu vycítiť, že sa len pretvarujeme. Ďalším prostriedkom 
je mlčanie. Vyskytnú sa aj okamihy kedy nevieme čo 
povedať, vtedy je dobré mlčať. Slová nemusia vyjadriť naše 
pocity. Nejde o prázdne ticho, ale o tichú prítomnosť. 
Ďalším spôsobom komunikácie je schopnosť načúvať. Stáva 
sa, že pacient len potrebuje, aby ho niekto vypočul. Dotyk je 
dôležitým neverbálnym prejavom, odporúča sa len jemné 
držanie za ruku. Dotyk využívame hlavne v tých prípadoch, 
kde pacient prestáva vidieť, počuť, pri pacientoch s hlbokou 
demenciou. Dotyk a pohladenie doplnené príjemnými 
slovami dokáže robiť zázraky. Nie každému sú dotyky 
príjemné a preto či už ako zdravotník alebo sociálny 
pracovník, kňaz, by sme mali klienta poznať.59  

                                                 
58 HROZENSKÁ, M. – DVOŘAČKOVÁ, D. 2013. Sociální péče 

o seniory. Praha : Grada, 2013. s. 96. ISBN 978-80-247-4139-0. 
59 HANOBIK, F. et al. 2012.  Terminálne štádium života a komunikácia. 

In: Quo vadis hospic...Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety,  2012. 461 s. ISBN 978-80-8132-
068-2. 66-84 s.  



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

138 

Choroba sa netýka len pacienta samého, ale aj jeho 
blízkych. Keď zdravotná sestra, alebo sociálny pracovník 
prichádzajú do kontaktu s rodinou klienta, musia mať na 
zreteli jeho závažný stav. Vyžadujú si citlivý prístup. Prvou 
podmienkou úspechu je, ak rodina klienta nadobudne istotu, 
že sme tu pre nich. Pracovníci, ktorí sprevádzajú terminálne 
chorého, by mali odovzdávať pravdivé informácie 
zrozumiteľnou formou a nepoužívať žiadne odborné výrazy.  
 
2  ZOMIERANIE A SMRŤ 
 

Smrť je súčasťou ľudskej existencie od samého 
počiatku. Otázka umierania, smrti, nesmrteľnosti a 
posmrtného života zaujímala ľudí od počiatku. V minulosti 
bolo stretnutie so smrťou prirodzené, bolo bežné, že ľudia 
zomierali v domácom prostredí a starostlivosť o nich 
preberali ich rodinný príslušníci. V polovici 20. storočia sa 
zomieranie presúva z domáceho prostredia do zariadení, kde 
sa pacient stáva číslom s diagnózou. Časom sa smrť stala 
pre ľudí niečím zvláštnym a neobvyklým. Smrť patrí k 
človeku, patrí k životu a nie je možne ju od života oddeliť. 
Pomáha nám nájsť zmysel života. Hovorí sa, že človek 
umiera celý život. Táto myšlienka sa vzťahuje skôr na 
postupný úbytok životných síl a starnutie, než na skutočné 
umieranie. 

Často sa stretávame s pojmom ,,dôstojné 
umieranie“. Tento pojem definovala Dr. Reaveová a je 
spájaný s dobrou smrťou. Dodávame, že pri pojme 
dôstojnosť musíme premýšľať. Nejedná sa tu o spôsob 
zomierania, ale veľký dôraz sa kladie na zaobchádzanie s 
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umierajúcim. Aj umierajúci si zaslúži, aby sa s nim 
zaobchádzalo dôstojne.60  

Pred koncom života sa vzhľad zomierajúceho mení. 
Jeho koža je bledá a lepkavá od studeného potu, oči sú 
zapadnuté, uši a nos chladné. Pulz je ťažko hmatateľný a 
nepravidelný, dochádza k inkotencii moču a stolice.  

Zaoberať sa otázkou umierania je podmienkou pre 
zvládnutie komunikácie a doprevádzania zomierajúceho ale 
aj zdravotníckeho personálu aj sociálnych pracovníkov. Ten 
kto chce poskytovať starostlivosť zomierajúcim, si musí 
uvedomiť, čo zomierajúci potrebuje, aké sú ich priania.  

Takmer 90% ľudí túži umierať v prostredí jemu 
známom, ale to sa pošťastí sotva 10% z nich. Skutočnosťou 
aj naďalej ostáva, že človek sa skôr či neskôr musí stretnúť s 
umieraním a smrťou. Na tento fakt by sme mali byť 
pripravení, pretože je nevyhnutným ukončením našej 
životnej cesty.  

Chorý človek reaguje na jednotlivé fázy podľa svojej 
povahy, vzdelania, vykonávanej profesie, náboženského 
vyznania, ale hlavne podľa veku a doterajšej kvality života. 
Priebeh umierania je individuálnou záležitosťou. Starší 
ľudia sú viac vyrovnaní s faktom, že sa ich život blíži ku 
koncu.61  

Smrť milovanej osoby je prelomovou udalosťou. Je 
to extrémny zásah do života pozostalých. Ich doteraz 

                                                 
60 PAYNEOVÁ, S. – SEYMOUROVÁ, J. – INGLETONOVÁ, CH. 

2007. Princípy a praxe paliativní péče.  Brno : Společnost pro 
odbornou literaturu, 2007.  s. 68. ISBN 978-80-87029-25-1. 

61 HANOBIK, F. 2012. Starostlivosť o terminálne chorých. Bratislava : 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, 
2005. 64 s. ISBN 978-80-8132-063-7. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

140 

existujúce istoty sa zrazu vytratili a svet je zrazu nečakane a 
navždy zmenený odchodom milovanej osoby. Pozostalí v 
tejto ťažkej situácii potrebujú pomoc a podporu. Hlavným 
zdrojom pomoci pozostalým by mali byť predovšetkým 
najbližší – rodina, priatelia. Niekedy, však aj oni sami 
potrebujú pomoc a tú im môžu poskytnúť sociálni 
pracovníci. 

Smútok je prirodzenou reakciou človeka na stratu. 
Najnáročnejšie je spracovať stratu, ktorá prišla náhle. 
Členenie procesu straty má svoje obecné i špecifické 
prejavy, keďže sa jedná o dynamický proces. V čase smútku 
za našou milovanou osobou nás sprevádza aj žiaľ. Tie 
reagujú na významnú stratu a ich intenzita a 
komplikovanosť závisí od vzťahu k zosnulej osobe. Žiaľ je 
tiež vnímaný ako emócia v procese smútenia, ale je aj 
intenzívnou reakciou na bolesť zapríčinený stratou. 

Pomoc a podporu pozostalým môže poskytovať 
zdravotnícky personál, duchovný, sociálny pracovník, 
členovia svojpomocných skupín, iní pozostalí. Pomoc 
zahrňuje pomerne široké spektrum – od od pomoci laickej 
po pomoc profesionálnu. Profesionálnu pomoc pozostalí 
vyhľadávajú, keď ostatné zdroje (svojpomoc, pomoc 
príbuzních a priateľov) zlyhali alebo nie sú dostatočne 
účinné.62  

Starostlivosť o pozostalých zo strany sociálneho 
pracovníka nekončí dňom pohrebu ich milovanej osoby. 
Trvá dlhšiu dobu, niekedy aj rok. Bežne je s nimi v 
kontakte. Myslíme si, že sociálny pracovník v živote 
                                                 
62 ŠPATENKOVÁ, N. 2013. Poradenství pro pozůstalé. Princípy, 

proces, metody. Praha : Grada, 2013. s. 36. ISBN 978-80-247-3736-2. 
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pozostalých má svoje miesto a dokáže ich motivovať a 
čiastočne aj vyrovnať sa so stratou, ktorú prežili. 
  
ZÁVER 
 
 Pojem paliatívna starostlivosť sa dostáva do 
povedomia spoločnosti čoraz častejšie. Laickej verejnosti je 
však tento pojem ešte málo známy. Ľudia majú stále mylné 
predstavy o zomieraní.  Myslia si, že umierajú hlavne starší 
ľudia, no mýlia sa. Choroba si nevyberá a tak ako môže 
zasiahnúť staršieho človeka, môže nemilo prekvapiť 
mladého, či dokonca aj dieťa.  Nevyliečiteľne chorým 
a zomierajúcim pomáha dôvera a viera v Boha. Paliatívna a 
hospicová starostlivosť je veľkým prínosom pre celú našu 
spoločnosť, pretože vníma proces zomierania a smrti ako 
niečo, čo patrí k prirodzenosti všetkého živého. Smrť 
každého človeka je jedinečná a každý vo svojom životnom 
„finále“ potrebuje lásku, úctu a blízkosť druhých. Pomáhať 
druhému žiť v záverečnej fáze života, znamená každodenné 
dobrodružstvo objavovania  obrazu Krista v duši  druhého 
človeka.  
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SOCIÁLNA PRÁCA SO SENIORMI 
 

SOCIAL WORK WITH SENIORS 
 

Holonič Ján 
 
 
Abstrakt 
Je veľmi potrebné venovať zvýšenú pozornosť starnutiu 
a starobe najmä v zmysle poskytovania kvalitných 
a odborných sociálnych služieb, ktoré budú vo významnej 
miere prispievať k plnohodnotnej integrácii seniorov do 
spoločnosti a tiež k zlepšovaniu ich bio-psycho-sociálneho 
zdravia. V rámci poskytovania sociálnych služieb pre 
seniorov má nezastupiteľné miesto úloha sociálneho 
pracovníka. Základom pozitívneho prístupu sociálneho 
pracovníka k starším ľuďom je predovšetkým poskytnutie 
pocitu dôvery a bezpečia. 
 
Kľúčové slová: Duchovná starostlivosť. Potreby seniorov. 
Spiritualita. Starnutie. Staroba.  
 
Abstract 
It is necessary to pay attention to aging and old age, 
especially in terms of providing high quality, professional 
and social services that will significantly contribute to the 
full integration of the elderly in society and also to improve 
their bio-psycho-social health. Under the provision of social 
services for the elderly has irreplaceable role of the social 
worker. The basis of the positive approach of social workers 
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to older people is mainly providing a sense of trust and 
safety. 
 
Key words: Spiritual care. The needs of seniors. 
Spirituality. Aging. Age. 
 
Úvod 
 Sociálne služby pre seniorov zabezpečujú ich bio-
psycho-socio-spirituálne potreby a tiež v nevyhnutnej miere 
poskytujú pre seniorov dôležitý pocit užitočnosti 
v spoločnosti. Sociálny pracovník musí pri realizácii 
sociálnych služieb pre seniorov spolupracovať s viacerými 
odborníkmi. Ide najmä o: psychológov, lekárov, 
opatrovateľov, atď. Z tohto dôvodu je veľmi dôležitá 
interdisciplinárna sociálna intervencia prostredníctvom 
sociálnych služieb pre seniorov v prirodzenom alebo 
ústavnom prostredí.  
 Obrovský význam v oblasti sociálnych služieb pre 
seniorov majú rôzne sociálneho zariadenia, napr. domovy 
sociálnych služieb, zariadenia pre seniorov, kluby 
dôchodcov, atď., ktoré vo výraznej miere prispievajú 
k zvýšenej kvalite života u seniorov. 

 
Sociálne služby pre seniorov     
      

Starnutie a staroba sú významnou etapou 
ontogenetického vývinu jednotlivca a predstavujú 
prirodzenú súčasť životného cyklu človeka. Sú 
individuálnym a spoločenským javom. Z ontogenetického 
hľadiska môžeme starnutie považovať za jednu z etáp 
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ľudského veku.63 Základom prístupu sociálneho 
pracovníka k seniorom je uvedomenie si určitých hodnôt 
a z nich vyplývajúcich princípov v sociálnej práci. Za 
centrálne hodnoty v tejto súvislosti sa považujú: úcta 
k človeku, vedomie, rešpektovanie jedinečnosti osobnosti, 
odmietanie akejkoľvek diskriminácie. 

Východiskom pri poskytovaní sociálnej práce aj 
v prípade seniorov musí byť napĺňanie ich potrieb. 
U seniorov sa niektoré potreby stávajú obzvlášť dôležitými. 
Je potrebné si uvedomiť najmä význam týchto potrieb 
seniorov: 
1. potreba nezávislosti – autonómie, slobody, samostatného 

rozhodovania o vlastnom osude, 
2. potreba lásky, 
3. potreba sebarealizácie (pocit užitočnosti), 
4. potreba spolupatričnosti (vedomie príslušnosti k určitej 

skupine), 
5. potreba bezpečia (ekonomického, fyzického 

a psychologického). 
  Ak chce sociálny pracovník poskytnúť adekvátnu 
pomoc (t. j. zodpovedajúcu potenciálu seniorov a ich 
sociálnej situácii), musí poznať a rešpektovať potreby 
seniorov.64  
  Prechod do obdobia staroby neprebieha u každého 
človeka bez konfliktov, ale často prináša so sebou viacero 
problémov subjektívneho a objektívneho charakteru, 
s ktorými sa musí osobnosť vyrovnať. Proces vyrovnávania 
emocionálneho napätia vznikajúceho ako dôsledok procesu 
                                                 
63  ŽIAKOVÁ, E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce. s. 120. 
64 HRONCOVÁ, J. – HUDECOVÁ, A. – MATULAYOVÁ, T.: 

Sociálna pedagogika a sociálna práca. s. 225. 
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starnutia – je determinovaný vlastnosťami osobnosti. K jeho 
optimalizácii môže prispieť i psychologicko-sociálna 
starostlivosť realizovaná prostredníctvom poradenských 
služieb rôzneho problémového zamerania. Tieto služby sú 
vo svojom globálnom cieľovom zameraní orientované na 
pomoc pri aktivizácii starších ľudí na živote v spoločnosti 
a na zvyšovanie kvality života.65  
  Starostlivosť o seniorov je podstatnou zložkou taktiež 
sociálnych služieb. Ich poskytovanie umožňuje zotrvávať 
seniorom dlhšie v prirodzenom prostredí. 
  Najčastejšie využívanou sociálnou službou pre 
seniorov je opatrovateľská služba, ktorá je poskytovaná 
občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní: 
1. nevyhnutných životných činností, 
2. nevyhnutných prác v domácnosti alebo 
3. kontaktu so spoločenským prostredím. 
  Opatrovateľskú službu poskytujú profesionálni alebo 
dobrovoľní opatrovatelia s cieľom čo najdlhšie zabezpečiť 
zotrvanie seniora v domácom prostredí. 
  Ďalšou veľmi často využívanou sociálnou službou 
v rámci sociálnej práce pre seniorov je zabezpečenie 
stravovania seniora. Táto sociálna služba súvisí 
s uspokojením základných fyziologických potrieb. Spoločné 
stravovanie sa poskytuje v jedálňach pred dôchodcov 
a v ďalších zariadeniach sociálnych služieb. V praxi často 
dochádza k spájaniu opatrovateľskej služby 
a zabezpečovania stravovania formou donášky alebo dovozu 
jedného teplého jedla denne. 
                                                 
65 TOKÁROVÁ, A. et al.: Sociálna práca: Kapitoly z dejín, teórie 

a metodiky sociálnej práce. s. 519. 
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  Ak sa zhorší zdravotný stav seniora natoľko, že si nie 
je schopný zabezpečiť základné potreby a žije sám, má 
právo na základe posúdenia príslušného štátneho orgánu, 
využívať určité sociálne kompenzácie služby určené štátom 
na zmiernenie  negatívnych dôsledkov jeho zdravotného 
stavu. K veľmi často využívaným službám, v prípade 
zhoršenia zdravotného stavu patrí napríklad individuálna 
preprava na ošetrenie k lekárovi a pod.  

V hospicovej mobilnej (domácej) starostlivosti sa 
zdôrazňuje holistický prístup k pacientovi a riešenie jeho 
stavu z hľadiska všetkých možných spolupôsobiacich 
činiteľov. Preto je dôležité, aby takúto komplexnú 
starostlivosť zabezpečoval tím odborníkov.66  

Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne, duchovné a biologické potreby 
a zabezpečovať osobitný prístup v liečbe bolesti, ktorá je 
súčasťou paliatívnej medicíny. Nevyhnutné je aj správne 
používanie verbálnej i neverbálnej komunikácie.67 

Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne, duchovné a biologické potreby 
                                                 
66 MICHEĽ, R. – VANSAČ, P. – PAĽUN, M. – KURNÁT, A. 2013. 

Význam domácej hospicovej starostlivosti pre ťažko chorého človeka. 
In Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník príspevkov. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5. s. 220. 

67 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 
Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic... Zborník príspevkov. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 
315-316. 
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a zabezpečovať osobitný prístup v liečbe bolesti, ktorá je 
súčasťou paliatívnej medicíny. Nevyhnutné je aj správne 
používanie verbálnej i neverbálnej komunikácie.68 

 
  
Sociálne poradenstvo pre seniorov 
  
  Sociálne poradenstvo pre klientov vyššieho veku 
môže byť organizované na rôznych úrovniach: 
1. v sociálnych rezidenciách, 
2. v rámci klubov dôchodcov, 
3. v rámci svojpomocných skupín, 
4. v rámci komunálnej práce so seniormi, 
5. v rámci štátnej či verejnej mienky. 
  Sociálne poradenstvo pre seniorov sa orientuje na 
sociálno-právne zabezpečenie v starobe, na problémy 
umiestnenia v sociálnej či zdravotníckej rezidencii, na 
pomoc pri riešení konfliktov staršieho človeka so svojím 
sociálnym okolím, na problémy seniora s vlastnou rodinou, 
na problémy týkajúce sa izolovanosti, nepotrebnosti, 
nevládnosti, problémy adaptácie na komplikovanejší 
zdravotný stav.  
Prevencia potreby sociálnych služieb a podpora zdravia 
  
  Sociálna práca je dôležitou súčasťou 
interdisciplinárnych programov zameraných na prevenciu 
vzniku potreby sociálnej a zdravotnej starostlivosti 
                                                 
68 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 

Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic... Zborník príspevkov. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 
315-316. 
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o seniorov, teda na podporu zdravého starnutia. Seniori 
musia byť plnohodnotnými členmi spoločnosti s dôrazom na 
kontinuitu života a začlenenie do sociálnych skupín 
a sociálnych sietí. Komunitné programy môžu obsahovať 
ponuku dobrovoľníckych a platených činností v oblasti 
sociálnych služieb, kultúry, športu, vzdelávania, v ktorých 
môžu seniori nájsť svoje pracovné a voľnočasové 
uplatnenie. Veľmi dôležité sú skupinové aktivity 
a programy, ktoré vznikajú na intergeneračnej báze. Okrem 
integrácie a edukácie je dôležité, aby programy podpory 
zdravia zlepšovali fyzickú kondíciu seniorov s dôrazom na 
dostatok pohybu, racionálnu výživu a bezpečnosť.69 
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v Prešove 
 
 
Abstrakt 
Úvod. Morbidita staršej populácie stúpa (o 20%), ak je 
vysoká hodnota Charlson komorbidity index (6,7), čo 
predstavuje skóre polymorbidity, prítomnosť geriatrických 
syndrómov, akými sú delírium, demencia a funkčný 
impairment. Cieľom práce bolo zistiť vzájomné korelácie 
medzi syndrómom frailty a komponentami paliativnej 
starostlivosti. 
Jadro. Krehký jedinec v paliatívnej starostlivosti si 
vyžaduje špecifickú starostlivosť, preto bol navrhnutý 
PATH (Palliative and Therapeutic Harmonization) systém 
starostlivosti, ktorý zahŕňa štandardy v prístupe 
polymorbidity. Jeho implementáciu do klinickej paliativnej 
starostlivosti odporúčala aj World Health Organizatiom 
s cieľom znížiť incidenciu následkov deteriorácie. Majú 
podiel na zvyšovaní autonómie profesie a umožňujú zber 
pomerne veľkého počtu dát za relatívne krátky čas.  
Záver. V rámci spolupráce odborníkov geriatrickej a 
paliatívnej starostlivosti boli vyvinuté škály Clinical Frailty 
Scale (CFS) pre geriatrická starostlivosť a Palliative 
Performance Scale (PPS) pre paliatívnu starostlivosť. 
Benefitom implementácie CFS a PPS do praxe je potreba 
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zlepšenia komunikácie medzi profesionálmi v geriatrickej a 
paliatívnej starostlivosti. 
 
Kľúčové slová: Frailty. Paliatívna starostlivosť. Seniori. 
Hodnotiace nástroje. 
 

 
FRAILTY AKO JEDEN Z PREDIKTOROV  

PALIATIVNEJ STAROSTLIVOSTI 
 

Abstract 
Introduction. The morbidity of the elderly population has 
increased (by 20%), where the high value Charlson 
komorbidity index which is a score polymorbidity, the 
presence of geriatric syndromes such as delirium, dementia, 
and functional impairment. The goal was to identify cross-
correlation between syndrome frailty and components of 
palliative care. 
Core. Fragile individual in palliative care requires specific 
care therefore was designed PATH (Palliative and 
Therapeutic Harmonization) system of care, which includes 
standards in approach polymorbidity. Its implementation in 
clinical palliative care recommended by the World Health 
Organizaţii with goal to reduce the incidence of the effects 
of deterioration. They have cause in increasing of autonomy 
of the profession and they allow you to collect a relatively 
large amount of data for a relatively short time. 
Majú podiel na zvyšovaní autonómie profesie a umožňujú 
zber pomerne veľkého počtu dát za relatívne krátky čas.  
Conclussion. Within cooperation of experts geriatric and 
palliative care were developed tools 
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Clinical Frailty Scale (CFS) for geriatric care and Palliative 
Performance Scale (PPS) for palliative care. Benefits of 
implementation CFS and PPS in practice is the need to 
improve communication between professionals in geriatric 
and palliative care. 
 
Key words: Frailty. Paliative care. Seniors. Evaluation 
tools. 
 
1. Frailty 

Termín frailty je najčastejšie charakterizovaný ako 
vekom podmienená krehkosť a zraniteľnosť, charakteriuje 
ho kontinuum zdravotného a funkčného stavu, ktoré je 
opakom vitality. Geriatrická krehkosť sa môže manifestovať 
v rôznych podobách a oblastiach, ťažiskom ostáva funkčná 
výkonnosť jedinca. Bodáková uvádza, že frailty syndróm a 
jeho fenotyp je určovaný prítomnosťou aspoň troch z piatich 
základných znakov: nechcený úbytok telesnej hmotnosti – 
minimálne 4,5 kg za rok; subjektívne vnímaná únava, 
vyčerpanosť; svalová slabosť, sarkopénia, nízka sila stisku 
ruky – handgrip; pomalá vleklá chôdza a nízka úroveň 
fyzickej aktivity – hypomobilita. 70 

Najčastejšie príčiny krehkosti sú: znížený príjem 
potravy, sociálne faktory, anorexia, sarkopénia, zhoršenie 
exekutívnych funkcií, dlhotrvajúca bolesť, polymorbidita, 
srdcové zlyhanie, diabetes mellitus, chronická obštrukčná 
choroba pľúc, anémia, zápalové choroby, choroby 
endokrinného systému, psychiatrické choroby, 

                                                 
70 BODÁKOVÁ D. 2011. Frailty syndróm – charakteristika. Paliativna 
medicína a liečba bolesti, 2011, 4(2): 52–54. ISSN 1337–6896 . 
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hypoprotektívny syndróm, poúrazové stavy.71 Németh a kol. 
uvádzajú dočasné a dlhodobé markery seniorskej krehkosti. 
Medzi dočasné markery seniorskej krehkosti patria: strata 
životného partnera, iná závažná zmena sociálnej situácie, 
živelné pohromy, akútne ochorenie alebo úraz, syndróm 
týrania a zanedbávania. Medzi dlhodobé markery 
seniorskej krehkosti patria: vysoký vek nad 85 rokov, 
dlhodobo zlý funkčný stav oscilujúci blízko hranice 
sebestačnosti, mimoriadne náročné bytové podmienky, 
chronické progredujúce ochorenie, náhly vznik dizability, 
dekompenzácie zdravotného stavu, pohybová inaktivita, 
sociálna izolácia, depresia ťažkého stupňa, výrazná 
závislosť na okolí. V mnohých štúdiách syndróm frailty 
evokuje synonynum disability a komorbidity, charakterizuje 
ho pokles fyzického stavu, strata fyziologických rezerv 
v dôsledku čoho vzniká neschopnosť zachovania 
homeostázy.72 Medzi typické symptómy slabosti patria: 
únava, evidentný pokles hmotnosti, znížená úroveň aktivity, 
zníženie fyzickej a kognitívnej výkonnosti. Krehkosť je 
vždy spojená so zvýšenou prevalenciou morbidity 
a mortality.73 Aj v tomto smere existujú preventívne 

                                                 
71 MORLEY, J., E. 2006. Frailty in Principles of Geriatric Medicine, ed. Pathy, 
J. 4th ed., Chichester, John Wiley and  Sons, 2006, ISBN 13978-0-470-09055-8. 
72 NÉMETH, F., DERŇÁROVÁ, Ľ., HUDÁKOVÁ, A. 2011. Komplexné 
geriatrické hodnotenie a ošetrovanie seniorov, Prešov: Prešovská univerzita 
v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov. Datapress, s. r. o. Prešov, 2011. 216 
s. ISBN 978-80-555-0381-3. 
73 CLEGG A, YOUNG J, ILIFFE S, RIKKERT MO, ROCKWOOD K. 2013. 
Frailty in elderly people. Lancet. 381:752–762.  
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opatrenia 74 (tab. 1) v záujme oddialenia prípadne úplného 
zamedzenia multikauzálnej geriatrickej krehkosti. 
 
 
Tabuľka 1 Prevencia  multikauzálnej geriatrickej krehkosti  
(Fried et al., 2001).75 
Znak Prevencia /anglický 

názov/ 
Intervencie /slovenský 
preklad/ 

F Food intake 
maintenained 

Udržujte dobrú výživu a 
príjem bielkovín  
/prevencia anorexie a 
malnutrície/ 

R Resistance exercises Pohybujte sa, choďte a 
trénujte svaly  
/odporový tréning na 
udržanie svalovej sily 
najmä dolných končatín/ 

A Atherosclerosis 
prevention 

Predchádzajte 
ateroskleróze,  
ovplyvňujte jej rizikové 
faktory  
/metabolický syndróm/ i 
manifestáciu 

                                                 
74 LEE DH, BUTH KJ, MARTIN BJ, YIP AM, HIRSCH GM. 2010. Frail 
patients are at increased risk for mortality and prolonged institutional care after 
cardiac surgery. Circulation. 121:973–978. 
75 FRIED, L.,P., WALSTON, J. 2003.  Frailty and failure to thrive. In: 
HAZZARD, WR., BLASS, JP., HALTER, JB., OUSLANDER, JG., TINETTI, 
ME., at al.: Principles of Geriatric Medicine and Gerontology.5th Ed. New 
York: McGraw-Hill Companies; 2003:1487–1502. 
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I Isolation avoidance: „Go 
out and do things“ 

Choďte medzi ľudí, 
buďte aktivní, 
neuzatvárajte sa v 
bytoch,  
predchádzajte izolácii 

T Tai-chi or other balance 
exercises 

Cvičte pre udržanie 
rovnováhy, stability, 
/napr. Tai-chi/ 

L Limit pain Majte pod kontrolou 
bolesť, 
najmä bolesť 
muskuloskeletálnu 

Y Yearly functional 
checking 

Dodržujte pravidelné 
kontroly zdravotného  
a funkčného stavu a 
reagujte na zmeny 

Základným patogenetickým mechanizmom krehkosti 
jedincov je vzájomné potencovanie jednotlivých faktorov a 
úbytok deterioračnej špirály. V klinickej praxi to znamená, 
že akokoľvek podmienená hypomobilita navodzuje 
dekondiciu a svalovú slabosť. Funkčná deterioracia môže 
progredovať do straty sebaobsluhy, čo následne stimuluje 
potrebu dlhodobej inštitucionalizovanej starostlivosti, a tiež 
smeruje k imobilizácii.76 V pokročilej fáze geriatrickej 
krehkosti, ktorá často súvisí s imobilizačným syndrómom sa 
v mnohých prípadoch kumuluje aj paliatívna starostlivosť.          

                                                 
76 KALVACH, Z., ZADÁK, Z. a kol. 2008. Geriatrické syndrómy a geriatrický 
pacient. Praha. Grada Publishing, 2008, 336 s. ISBN 978-80-247-2490-4. 
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Cieľom práce bolo zistiť vzájomné korelácie medzi 
syndrómom frailty a komponentami paliativnej 
starostlivosti. Zároveň sme chceli analyzovať 
implementáciu hodnotiacich nástrojov v rámci paliatívnej 
starostlivosti.  

1.1 Metodika použitých nástrojov 

V rámci metodiky sme použili analýzu dokumentov, 
ktoré boli prístupné v databázach Medline, ProQuest, 
EBSCO, Scopus. Zistili sme, ktoré hodnotiace škály 
deklarujú možnosti svojho využitia v klinickej a 
ošetrovateľskej praxi. Rovnako nás zaujímali 
psychometrické vlastnosti jednotlivých nástrojov; teda ich 
validita, ktorá je základným kritériom vedeckej hodnoty 
výskumnej metódy a pokladá sa za najlepší ukazovateľ 
meracieho nástroja, ich reliabilita, ktorá vyjadruje stálosť, 
alebo akúsi zhodu získaných výsledkov, 77 a napokon ich 
štandardizácia.78 V súvislosti s hľadaním v elektronických 
databázach boli použité slovné spojenia, ktoré obsahovo 
zahŕňali kritériá  a štandardné postupy v paliatívnej 
starostlivosti u seniorov. 
 
 
 
 
 
                                                 
77 GURKOVÁ, E. 2011. Hodnocení kvality života. Pro klinickou praxi a 
ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3625-9. 
78 REICHEL, J. 2009. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha: Grada, 
2009. 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6.      
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1.2 Paliatívna starostlivosť 
 
Paliatívna starostlivosť je profesionálna, holistická, 

interdisciplinárna a má byť poskytnutá pacientom 
s nevyliečiteľným ochorením bez ohľadu na diagnózu alebo 
typ zdravotníckeho zariadenia. Zahŕňa stabilizáciu pacienta 
vzhľadom na jeho terminálny zdravotný stav a starostlivosť 
o somatické, sociálne, psychické i duchovné potreby. 
Úlohou sestry v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti je 
poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť 
nevyliečiteľne chorým a ich rodinám. Cieľom starostlivosti 
o klienta nie je predlžovanie života, ale zlepšovanie jeho 
kvality.79 

Morbidita staršej populácie stúpa (o 20%), ak je 
vysoká hodnota tzv CCI (Charlson komorbidity index = 
6,7), čo predstavuje skóre polymorbidity, prítomnosť 
geriatrických sybdrómov, akými sú delírium, demencia a 
funkčný impairment.80 Krehký jedinec v paliatívnej 
starostlivosti si vyžaduje špecifickú starostlivosť, preto bol 
navrhnutý tzv. PATH (Palliative and Therapeutic 
Harmonization) systém starostlivosti, ktorý zahŕňa 
štandardy v prístupe multisystémovom ochorení. Jeho 
implementáciu do klinickej paliativnej starostlivosti 
odporúčala aj World Health Organizatiom s cieľom znížiť 
incidenciu následkov deteriorácie. PATH systém využíva vo 
                                                 
79 MAGUROVÁ. D. 2015. Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti. Prešov. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 164 s. ISBN 978-
80-555-1317-1. 
80 BAZTAN JJ, GALVEZ CP AND SOCORRO A. 2009. Recovery of 
functional impairment after acute illness and mortality: one-year follow-up 
study. Gerontology 2009; 55: 269–274. 
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veľkej miere Clinical Frailty Scale (CFS) a realizuje 
validizáciu škály aj samotné merania u krehkých 
pacientov. 81 

Bóriková, Žiaková uvádzajú niekoľko benefitov, 
ktoré vyplývajú z implementácie spomínaných nástrojov 
v praxi. Podľa týchto autoriek jednoznačne zvyšujú kvalitu 
diagnostického procesu, zlepšujú efektivitu starostlivosti, 
konzistentné dáta sú porovnateľné a vymeniteľné medzi 
inštitúciami. Majú podiel na zvyšovaní autonómie profesie 
a umožňujú zber pomerne veľkého počtu dát za relatívne 
krátky čas. Vykonávanie týchto osvedčených postupov je 
prínosom v priamej ošetrovateľskej starostlivosti, sú ľahko 
prístupné, zrozumiteľné a nepredstavujú náročnú 
realizáciu.82 National Council of State Boards of Nursing 
(NCSBN) definuje komplexné ošetrovateľské hodnotenie 
ako rozsiahly zber dát (úvodné aj priebežné) o 
jednotlivcoch, rodine, skupine a komunite, pri riešení 
rozvíjajúcej sa zmeny zdravotného stavu. Pomocou tejto 
kompletnej analýzy sa stanovujú ošetrovateľské diagnózy a 
intervencie.83 

 

                                                 
81 PAIGE MOORHOUSE., LAURIE H. MALLERY. 2012. Palliative and 
Therapeutic Harmonization: A Model for Appropriate Decision-Making in Frail 
Older Adults. In. Jornal American Geriatrics Society, 60:2326–2332, 2012. 
82 BORIKOVÁ, I., ŽIAKOVÁ, K. 2007. Problematika posudzovacích nástrojov 
v ošetrovateľstve. In Ošetľovatelská diagnostika a praxe založená na dôkazech. 
Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2007, s. 13 – 18. ISBN 978-80-7368-
230-9.  
83 NATTIONAL COUNCIL OF STATE BOARDS OF NURSING. 2011. 
NCSBN Model Nursing Practice Act and Model Nursing Administrative Rules 
[online]. 2011, [2016-03-09]. Dostupné na internete: 
https://www.ncsbn.org/Model_Nursing_Practice_Act_March2011.pdf. 

https://www.ncsbn.org/Model_Nursing_Practice_Act_March2011.pdf
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2. Nástroje v paliatívnej starostlivosti 
 

Spolupráca medzi profesionálmi geriatrickej a paliatívnej 
starostlivosti má stále väčší význam. Starší ľudia žijú dlhšie 
a stimulujú sa u nich výrazné príznaky spojené s maligními 
a nemalígnymi terminálnymi ochoreniami. Z uvedených 
aspektov je nevyhnutná podpora paliiatívneho tímu v 
starostlivosti o starších jedincov, žijúcich s týmito 
chorobami. Úspešná spolupráca medzi zdravotníckymi 
tímami optimalizuje plánovanie starostlivosti, kontrolu 
symptómov, samotnú paliatívnu starostlivosť a zlepšuje 
výsledky. V rámci tejto spolupráce boli vyvinuté škály 
Clinical Frailty Scale (CFS) pre geriatrickú starostlivosť a 
Palliative Performance Scale (PPS) pre paliatívnu 
starostlivosť. Benefitom implementácie CFS a PPS do praxe 
je potreba zlepšenia komunikácie medzi profesionálmi 
v geriatrickej a paliatívnej starsotlivosti. V tejto súvislosti 
bola v kanadskom Toronte realizovaná štúdia v dvoch 
zariadeniach – Geriatrickké centrum (Baycrest Health 
Sciences) a Zariadenie paliatívnej starostlivosti 
(Sunnybrook Health Sciences Centre) v dobe od júla 2012 
do marca 2013 a reprezantívn vzorku tvorili jedinci od 65 – 
do 99 rokov (Mean= 80.9 ±8.0).84 

Škála CFS charakterizuje mieru krehkosti, ktorý 
zahŕňa zaťaženie chorobou a závislosť na iných osobách v 
základných a inštrumentálnych denných činnostiach. PPS je 
škála výkonosti, ktorá zahŕňa: starostlivosť, aktivitu, dôkaz 

                                                 
84 SALVI, F., MORICHI, V., GRILLI, A., LANCIONI, L., SPAZZAFUMO, 
L., POLONARA, S. 2012. Screening for frailty in elderly emergency 
department. The Journal of Nutrition, Health & Aging  [J Nutr Health Aging] 
2012 Apr; Vol. 16 (4), pp. 313-8. (Electronic) ISSN: 12797707. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Salvi%20F%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Morichi%20V%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Grilli%20A%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Lancioni%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Spazzafumo%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Spazzafumo%20L%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAU%20%22Polonara%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EIS%20%2212797707%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

164 

o ochorení, self-starostlivosť a úroveň vedomia. Výsledné 
skóre monitoruje funkčnú deterioraciu. Vnútorná reliabilia 
škály CFS bola kᵚ = 0.92 a reliabilita škály PPS bola 
demonstrovaná kᵚ = 0.80). Všetky výsledky oboch 
nástrojov boli priradené v priebehu 24 až 48 hodín, aby sa 
zabránilo zmenám funkčného stavu seniorov, a následne sa 
potvrdila reliabilita nástrojov. 
Výsledky štúdie potvrdili potrebu spolupráce v rámci 
geriatrickej a paliativnej starostlivosti, bolo zistené, že CFS 
a PPS škály preukazujú miernu koreláciu (rˢ = -0.67; p < 
.001), a použitie kombinácie oboch škál CFS–PPS 
demonštruje podstatnú zhodu (kᵚ =0.71). Konverzia CFS do 
PPS škály je stále viac potrebná pre zariadenia paliatívnej 
starostlivosti a hospice. Pre tímy paliatívnej starostlivosti je 
konverzný preklad PPS do CFS škály veľkým benefitom, 
pretože umožňuje sumarizáciu pojmov funkčného stavu v 
geriatrických podmienkach (tab. 2). 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85  GROSSMAN, D., ROOTENBERG, M. 2014. Enhancing Communication in 
End-of-Life Care: A Clinical Tool Translating Between the Clinical Frailty 
Scale and the Palliative Performance Scale. Journal the American Geriatrics 
Society, 2014, 62:1562–1567. 
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Tabuľka 2. Navrhovaná konverzia nástroja CFS a PPS 
CFS       PPS 
3–4        70 –90  
5        60  
6        40 –50 
7        10 –30 
 

 
Uvedená štúdia poskytuje užitočný prostriedok konverzie 
medzi CFS a PPS bez ohľadu na diagnózu, prostredie alebo 
druh starostlivosti. Kombinácia skúmaných nástrojov je 
určená pre lekárov, sestry a iných profesionálov, ktorí ich 
môžu s najväčšou pravdepodobnosťou implementovať 
v klinickej praxi.  

V Írsku bola vykonaná longitudiálna  štúdia TRIL 
(Technology Research for Independent Living), na vzorke 
606 respondentov vo veku nad 60 rokov, ktorí absolvovali 
psychosociálne posúdenie z hľadiska incidencie pádov, 
syndrómu frailty vo vzťahu k nezávislosti. Skúmaná vzorka 
sa vyznačovala rôznym spektrom ochorení (osteoartritída, 
M. Parkinson, diabetes mellitus, hypertenzia, Fibrilácia 
predsieni, CHOPCH). Pacienti boli rozdelení podľa 
výsledkov BMI (underweight BMI of < 18.5 kg.m2, healthy 
weight as a BMI of 18.5 to <25 kg.m2, overweight as a BMI 
of 25 to <30 kg.m2, obese a BMI of >30 kg.m2). Regresnou 
analýzou bol skúmaný vztah medzi frailty a BMI a korelácie 
medzi stavom frailty a rizikom pádov. Podiel účastníkov 
štúdie s rôznou hodnotou hmotnosti napĺňal všetky 
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zaraďovacie kritériá vzhľadom k syndrómu frailty. Zvýšenie 
BMI asocioval so zvýšením počtom pádov, nie však na 
hladine významnosti (p= 0,03), naopak klesajúci trend v 
BMI bol zaznamenaný na zvýšenie hlásených pádov, ale 
tento trend nedosiahol hladinu významnosti (p = 0,08). 86 
Štúdia posúdila vzťah pádov a frailty v závislosti od 
hodnoty BMI. Výsledky potvrdili, že obezita neasociovala 
s pádmi, nie však u krehkých starších jedincov. Krehkosť je 
tradične vnímaná ako syndróm úbytku síl a aktivity, spojený 
so zvýšeným rizikom pádov, morbidity a mortality. Cieľom 
tejto štúdie bolo zhodnotiť vzťah pády a frailty u seniorov 
so zvýšeným BMI. Zistilo sa, že seniori so zvýšeným BMI 
sú častejšie prezentovaní ako krehkí jedinci, ale majú 
menšiu pravdepodobnosť k pádu. Napriek týmto zisteným 
výsledkom BMI ≥30.0 kg.m2 nie celkom mení vzťah medzi 
rizikom pádov a krehkosti u skúmanej kohorty.  

Fyzický stav krehkosti úzko koreluje s kognitívnym 
statusom u seniorov, tzv. Mild Cognitive Impairment (MCI) 
s Alzheimerovou demenciou vytvárajú obraz poklesu 
kognitívnych funkcii u starších osôb. Ázijska štúdia skúmala 
kognitívnu deterioraciu u seniorov v období december 2010 
až december 2014. Vo výskemnej vzorke boli použité 
nástroje: Clinical Dementia Rating (CDR) skúmajúce stav 
demencie a Mini Mental State Examination (MMSE), ktorý 
skúmal stav mentálnej výbavy u seniorov. Získané údaje 
predstavovali východiskové demografické údaje (vek, 
pohlavie, vzdelanie); všeobecné kognitívne funkcie 

                                                 
86 SHEEHAN, K, J., O¿CONNELL, M, D., CUNNINGHAM, C., 
CROSBY, L., KENNY, R, A. 2013. The relationship between 
increased body mass index and frailty on falls in community dwelling 
older adults. BMC Geriatrics 2013, 13:132. ISSN 1471-2318.  
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(COMMSEc) stupeň demencie (CDR); fyzické fungovanie 
(Bartelovej test základných činnosti každodenného života 
(ADL test); test inštrumentálnych denných činností (IADL); 
neuropsychiatrické správanie pomocou testu 
Neuropsychiatric Inventory (NPI).87 
V spojitosti so syndrómom frailty boli použité ďalšie škály 
ako škála na hodnotenie stavu výživy Mini Nutritional 
Assessment (MNA) [37], škála na meranie fyzickej 
výkonnosti The Short Physical Performance Battery 
(SPPB).88 
Výsledky potvrdili pokles v oblasti funkčného stavu 
(IADL), stavu výživy (výrazný pokles biochemických 
markerov metabolizmu tukov), stavu orientácie (stupeň 
demencie, škála CDR) (p=0.001) a kognitívnej oblasti 
(p=0.000), ktoré signifikantne asociovali so syndrómom 
frailty. Z hľadiska pohlavia evidentný výskyt frailty bol 
zaznamenaný u žien (p=0.019).  
Celková analýza skúmania kognitívneho stavu potvrdila 
vysokú pravdepodobnosť (p=0.000) vo vzťahu k syndrómu 
frailty.89   
 

                                                 
87 LIM WS, CHIN JJ, LAM CK, LIM PP, SAHADEVAN S. 2005. Clinical 
dementia rating: experience of a multi-racial Asian population. Alzheimer Dis 
Assoc Disord. 2005, 19 (3):135–142. 
88 LIM WS, CHIN JJ, LAM CK, LIM PP, SAHADEVAN S. 2005. Clinical 
dementia rating: experience of a multi-racial Asian population. Alzheimer Dis 
Assoc Disord. 2005, 19 (3):135–142. 
89 GURALNIK JM, SIMONSICK EM, FERRUCCI L, GLYNN RJ, 
BERKMAN LF, BLAZER DG, et al. 1994. A short physical performance 
battery assessing lower extremity function: association with self-reported 
disability and prediction of mortality and nursing home admission. Journal 
Gerontology Medical Science. 1994;49(2): 185–194. 
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Záver  
 

Frailty predstavuje syndróm, ktorý je zodpovedný za 
nárast mortality u seniorov, rovnako aj v paliatívnej 
starostlivosti. Frailty index (FI) zahŕňa až sedemdesiat jeden 
príznakov polymorbidity, laboratórnych výsledkov, prejavy 
funkčního a sociálního poklesu. 90 Ošetrovateľské 
intervencie pri kompenzácii incidencie stareckej krehkosti 
zahŕňajú zásahy ako:  

• aktívna dispenzarizácia pacientov pri prijatí do 
inštitucionalizovanej starostlivosti so zreteľom na 
vysoké riziko komplikácií a zlej prognózy; 

• optimalizácia geriatrického nemocničného režimu u 
identifikovaných pacientov; 

• motivácia pacientov ku fyzickej a psychickej 
aktivite; 

• eliminácia – podľa možností úprava nočnek 
imsomnie zmenou spánkového cyklu;  

• podpora dlhodobej fyzioterapie s individuálnym 
zameraním na základné potreby; 

• mobilizácia pacientov, zlepšovanie ich kondície a 
svalovej sily, využívanie (v plnej miere) 
kompenzačných pomôcok; 

• podpora dôstojnosti, autonómie pacienta ako 
prevencia ageizmu.91 

 
                                                 
90 WALSTON, J, D., BANDEEN-ROCHE, K. 2015. Frailty a tale of two 
concepts. In. BMC Medicine (2015) 13:185. 
91 HUDÁKOVÁ, A., OBROČNÍKOVÁ, A. 2009. Disabilita a fraitly - nové 
fenomény v geriatrii. Sestra a lekár v praxi. 2009. roč. 8, č. 7-8, s. 42-43. ISSN 
1335-9444. 
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Vzhľadom na fakt, že starostlivost o seniorov zahŕňa 
aktivizáciu seniorov, podporu ich sebestačnosti, 
kompenzácia syndrómu frailty je kľúčovou úlohou sestry 
v starostlivosti o seniorov a chronicky chorých.92 Ide o 
skupinu, ktorá predstavuje najväčšie zastúpenie v rámci 
paliatívnej starostlivosti. Z uvedeného dôvodu je 
nevyhnutné zaoberať sa uvedenou problematikou.   
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Výživa onkologického pacienta 
Chovanec Jozef 

 
Abstrakt 
Onkologické ochorenia sú na druhom mieste ako príčina 
úmrtnosti v našej populácii.  Viac ako polovica chorých už 
pri zistení nádorového ochorenia trpí zhoršeným výživovým 
a nutričným stavom. V dôsledku toho majú títo pacienti 
oslabenú imunitu, zhoršenie hojenie operačných rán,  horšiu 
účinnosť a toleranciu liečby a horšiu kvalitu života. Medzi 
hlavné príčiny podvýživy patria rast nádoru, vedľajšie 
účinky protinádorovej liečby, chronické problémy 
spôsobené nádorom (bolesť, depresia, zápcha, zvracanie, 
pokles príjmu stravy). Dôležité je už od diagnostikovania 
ochorenia myslieť na výživu pacienta a predísť poklesu 
hmotnosti. Uprednostňujeme prirodzenú výživu bez 
významných obmedzení, v prípade dobrej tolerancie 
pacienta.  Ak pacient napriek tomu chudne, je nutné zahájiť 
nutričnú podporu. Perorálne nutričné suplementy obsahujú 
kompletnú zmes všetkých potrebných živín, vitamínov, 
minerálnych látok a stopových prvkov. Najčastejšie sú k 
dipozícii v tekutej forme a pacient ich popíja po 
jednotlivých malých dávkach. V prípade nemožnosti 
perorálneho príjmu najčastejšie pre prekážku v pažeráku, 
resp. poruchy prehĺtania je indikované podanie 
nazogastrickou, resp. nazojejunálnou sondou, ev. 
perkutánnou endoskopickou gastrostómiou alebo 
chirurgickou gastrostómiou. V špecifických situáciach, keď 
je enterálna výživa kontraindikovaná, pristupujeme 
prechodne k parenterálnej výžive. Ide hlavne o poruch y 
pasáže, krvácanie z GIT, ileus, toxický megakolon.  Ak je to 
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možné, vhodná je čo najskôr kombinácia s enterálnou 
výživou. Správnou výživou a prevenciou podvýživy 
môžeme predísť u onkologicky chorého významným 
komplikáciám a tým predĺžiť jeho prežívanie a zvýšiť 
kvalitu života. 
 
Abstract: 
Oncological diseases are the second most common causality 
of death in our population. More than half of patients suffer 
weight loss from the begining of oncologic disease. Theese 
patients have got lower imunity, worse healing of  crumps, 
worse reaction to chemotherapy and lower quality of life. To 
the main causes of malnutrition belongs growing of tumor, 
additional effects of antitumour therapy, chronic problems 
occasioned by tumour (nausea, vomitus, anorexia, 
depresion, pain). Very important is anticipate to malnutrition 
from the start of illness. We prefer natural foods without big 
limitation when patient tolerates it good. If patient is loosing 
his weight despite of it, it is important to start nutritional 
support. Oral nutrition supplements contain assortment of all 
needed nutrient, vitamins, minerals and mikroelements. 
Most commonly are in liquid form assigned for sipping. If 
oral admission is not possible (barrier in aesophagus, 
mistake in deglutition) it is needed submission by 
nasogastric or nasojejunal sonde, percutaneous endoscopic 
gastrostomi or surgical gastrostomy. In spescific situation, 
when enteral nutrition is kontraindiacted, we have to use 
parenteral nutrition for limited time.  Reasons are mistakes 
of passage, bleeding from GIT, ileus, toxical megacolon. If 
it is possible adequate is combination with enteral nutrition 
in short time. Good nutrition and prevention of malnutrition 
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in oncology is very important, becuse we can avoid to 
profound complications. We can reache better life time and 
better quality of life. 
 
Úvod: 
V čase diagnostiky onkologického ochorenia už približne u 
polovice pacientov je prítomný hmotnostný úbytok (1). 
Jedným z najčastejších prejavov pokročilého ochorenia je u 
50-80% onkologických pacientov rozvoj komplexného 
metabolického syndrómu, t.j. nádorovej kachexie. (2) 
Pacient trpiaci podvýživou má horšiu kvalitu života, horšie 
reaguje na onkologickú liečbu, má oslabenú imunitu, horšie 
hojenie rán a z toho vyplývajúce horšie prežívanie ako 
pacient bez malnutrície (5). 
 
Diagnostika: 
O podvýžive hovoríme ,ak paceint v priebehu 1 mesiaca 
schudne viac ako 5% svojej váhy, resp. za posledných 6 
mesiaco viac ako 10% hmotnosti, prijíma o 35% menej 
stravy ako bežne, BMI klesá pod 19 kg/m2, obvod ramena u 
muža je menej ako 26 cm, u ženy menej ako 24cm. Medzi 
laboratórne markery podvýživy patrí  sérový albumín, 
prealbumín, cholinesteráza, transferín a fosfor (2). Poznáme 
viacero typov podvýživy . Najčastejšie sa udávajú kachexia. 
Tá sa vyvíja dlhší čas. V dôsledku spotrebovania tukov 
pacient vyzerá vychudnutý, s poklesom hmotnosti. 
Nebezpečnejším typom hladovania je kwasiorkor, kde 
dochádza za stresových podmienok (polytrauma) v trátkom 
čase v nemocnici k zvýšenej konzumpcii bielkovín (vrátane 
svalových a plazmatických). Pacient je edematózny, 
nepôsobí na prvý pohľad vychudnuto. Vyvíja sa v krátkom 
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čase (1-2 týždne) a je veľmi ťažko terapeutický 
zvládnuteľná (3).   
 
Kuchynsky pripravovaná strava: 
Základom výživy onkologického pacienta je bežná 
kuchynsky pripravovaná strava. Žiadne jednotlivé jedlo ani 
skupina jedál nezabezpečuje dostatočný príjem všetkých 
potrebných živín. Biologická hodnoty stravy je najlepšie 
zaistená zvýšenou prestrosťou stravy. To znamená jesť viac 
druhov potravín z každej z hlavných skupín. Strava by mala 
obsahovať mäso, hydinu, ryby, mlieko, miečne výrobky, 
obilniny, vajcia, strukoviny, ovocie, zeleninu.U každého 
onkologického pacienta, ktorý chudne je potrebné zvýšiť 
príjem bielkovín vo výžive. Je nutný vysoký príjem t.j. 1,2-
2,0 g/kg. Zdrojom bielkovín sú mäso, mliečne výrobky, 
vajcia, cereálie, strukoviny, netučný tvaroh, ryby, sója. 
Dôležitý je aj dostatočný príjem vitamínov, minerálov a 
stopových prvkov. Medzi najvýznamnejšie antioxidačné 
látky patria vitamín A, C, E, betakarotén, selén a zinok. 
Zdrojom týchto látok je rastlinná potrava. Opakovane bol 
dokázaný nižší výskyt nádorov u pacientov so zvýšenou 
konzumáciou ovocia a zeleniny (1). 
 
Enterálna výživa: 
 Indikáciou na pridanie enterálnej výživy k bežnej strave je 
pokles hmotnosti pod 5% váhy za mesiac alebo pod 10% za 
pol roka, alebo pokles BMI pod 19 kg/m2.(2) Výživové 
doplnky sú farmaceuticky pripravené najčastejšie v tekutej 
forme v tetrapakovom obale. Obsahujú vyvážené množstvo 
cukrov, tukov a bielkovín v polymérnej forme, vitamínov, 
minerálov a stopových prvkov. Popíjajú sa pomaly 2 balenia 
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denne v priebehu dňa (sipping). Pôsobia len ako prídavok k 
bežnej strave, nie ako úplá náhrada stravy (ich energetická 
hodnota na jedno balenie pokrýva šestinu dennej potreby 
energie a tretinu potreby vitamínov).(3)V prípade 
malbasorpcie alebo  syndrómu krátkeho čreva môžme 
podávať aj oligomérne prípravy ( aminokyseliny, mastné 
kyseliny, glukóza). V porovnaní s polypeptidmi je ich efekt 
porovnateľný, sú horšie tolerované, sú uprednostňované u 
malabsorpcie a je ich lepšie podávať nasojejunálnou sondou. 
(4)V stresovýc situáciách, medzi ktoré patria napríklad 
liečba chemoterapiou, po chirurgickom výkone, v kritickom 
stave, je vhodné použiť prípravky s glutamínom, arginínom 
a omega-3-mastnými kyselinami, ktoré chránia črevný epitel 
proti poškodeniu,  sú dôležité pre správny priebeh 
konjugácie žlčových kyselín a majú protizápalový a 
antitrombogénny efekt (Supportan, Forticare). Medzi 
základné pripravky pri hladovaní za nestresových 
podmienok patria Nutridrink, Prosure a Fresubin. Pre 
diabetikov je vhodný Diben drink. Energetická hodnota 
jednej jednotky je 1,0-2,4 kcal/ml, hodnOta bežného jogurtu 
je 0,7 kcal/ml. V prípade, že pacient nie je schopný príjmu 
per os, môžme enterálne prípravky podávať aj 
nasogastrickou sondou, respektíve cez perkutánnu 
endoskopickú gastrostómiu alebo chirurgickú 
gastrostómiu.(1) 
 
Parenterálna výživa: 
V prípade kontraindikácii enterálnej výživy je nutné podanie 
parenterálnej výživy zväčša ako premostenie akútneho 
stavu. V trvaní do 5 dní sa podáva periférnou žilou, ak trvá 
viac ako 5 dní, je vhodné použiť centrálny venózny katéter. 
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Indikáciou na podanie sú ťažké stenózy GIT, krvácanie do 
GIT,  toxický megakolon.(1) Pri trvaní viac ako 3-4 týždne 
hrozí atrofia črevného epitelu, poškodenie sliznice čreva s 
priechodom baktérii z krvi a vznikom septického stavu. 
Preto je potrebné pokiaľ je to možné súčasné podávanie aj 
enterálnej výživy eventuálne čo najskorší prechod na totálnu 
enterálnu výživu. (6) Vzhľadom na farmakokinetiku a 
vstrebávanie je najvýhodnejšie podávanie jednotlivých 
zdrojov výživy súčasne v systémy all in one pripravenom v 
3-komorovom vaku. Obsahuje aminokyseliny, glukózu a 
lipidy. Zároveň je potrebné vitamíny hradiť osobitne, keďže 
vo vaku nie sú obsiahnuté. V špecifických situáciach 
môžeme hradiť jednotlivé nutrienty aj osobitne, napríklad 
aminokyseliny pri bežnej podvýžive (prípravky Aminoven, 
Neonutrin), u pacienotv s poškodením obličiek Nefrotec, s 
poškodením pečene Aminosteril.N.Hepa (obsahuje 
rozvetvené aminokyseliny valín, leucín, izoleucin), v 
kritickom stave Dipeptiven obsahujúci glutamín.(1) Vždy 
musia byť podávané s glukózou, ktorá pôsobí ako 
kontrasportér pri trasporte do buniek. Glukóza, ak sa podáva 
ako parenterálna výživa taktiež musí byť podávaná spolu s 
aminokyselinami. Ak je prekročená transportná rýchlosť pre 
glukózu, hrozí nebezpečenstvo nadbytku, zvýšeného 
energetického výdaja, lipogenézy ev. prehriatia. To treba 
zohĽľadniť hlavne v stresových situáciach, pri metabolicky 
ťažších stavoch s rizikom acidózy. V tukových emulziach 
hlavne pri rizikových stavoch sú uprednostnené prípravky s 
vyšším obsahom omega-3-mastných kyselín, ktoré majú 
nižší zápalový a trombogénny potenciál (SMOFlipid). Ich 
podanie je tiež výhodnejšie s aminokyselinami a glukózou 
(all in one).(6) 
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Záver: 
Správna výživa a predchádzanie strate hmotnosti a 
podvýžive vo významnej miere ovplyvňuje výkonnostný 
stav pacienta a tým aj jeho toleranciu  a vnímavosť na 
onkologickú liečbu, čo vedie k predĺženiu prežívania.(5) 
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Význam rehabilitácie u pacientov v 
terminálnom štádiu ochorenia 

                                     Kruľ Stanislav 
 
 
Abstrakt 
 
V tomto príspevku sa snažíme vysvetliť prínos a potrebu 
liečebnej rehabilitácie v hospicovej starostlivosti. Vnímame 
ju ako neoddeliteľnú súčasť paliatívnej medicíny 
u pacientov v terminálnom štádiu ochorenia. Nesnažíme sa 
popisovať jednotlivé formy rehabilitácie, ale chceme 
upriamiť pozornosť na zmysel a prínos pre trpiacich. Nie je 
možné dať presné inštrukcie, čo a kedy robiť. Rehabilitácia 
chápe pacienta ako jedinečnú bytosť so všetkými jeho 
potrebami. Snažíme sa udržať optimálne fyzické, zmyslové, 
intelektuálne, psychické a sociálne schopnosti. Pre trpiacich 
je často správne vedený pohyb alebo aj dotyk veľkou 
úľavou, ktorú im môžeme poskytnúť. 
 
Kľúčové slová: rehabilitácia, hospic, ochorenie, pohyb.   
 
Abstract 
 
In this article I try to explain the need of physiotherapy in 
hospice´s care. I feel it is inseparable part of palliative care 
involved patients in terminal stage of disease. It is not my 
intention to describe the forms of physiotherapy but to find 
the right reason to apply it.  
Palliative care and rehabilitation both focus on the concept 
of helping people to maximize theit potential and live as 
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well as they can, given their circumstances. With the right 
touch or movement we can give so much.  
 
Keys words: rehabilitation, hospice, disease, movement. 
 
 
ÚVOD 
 

Práca prezentuje teoretické poznatky z oblasti 
rehabilitačnej starostlivosti o pacienta v terminálnom štádiu 
ochorenia. Pri starostlivosti a stretávaní sa so zomierajúcimi, 
iste záleží na skúsenostiach, vedomostiach, zručnostiach.  
 Hospicová starostlivosť vychádza z úcty k životu, k 
človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti. Paliatívna 
starostlivosť je moderná, celosvetovo rýchle sa rozvíjajúca 
starostlivosť, ktorá kladie hlavný dôraz na kvalitu života 
nevyliečiteľne chorých a v ktorej dôležitú úlohu zohráva aj 
rehabilitácia. 
 
VÝZNAM REHABILITÁCIE U PACIENTOV V 
TERMINÁLNOM ŠTÁDIU OCHORENIA 
 
Prínos rehabilitácie v paliatívnej starostlivosti 
 

Spojenie liečebnej rehabilitácie a paliatívnej 
starostlivosti sa môže niekomu zdať nezlučiteľné alebo 
kontraproduktívne. Aj napriek pochybnostiam je veľmi 
dôležité sa touto problematikou zaoberať a rozpoznať 
zásadný prínos prvkov rehabilitácie pre paliatívnu 
a hospicovú starostlivosť. Paliatívna starostlivosť je aktívna 
starostlivosť poskytovaná pacientovi, ktorý trpí 
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nevyliečiteľnou chorobou, v pokročilom alebo konečnom 
štádiu. Cieľom takejto starostlivosti je zmiernenie bolesti 
a snaha o udržanie čo najvyššej kvality života. Pritom 
rešpektujeme biopsychosociálnospirituálnu jedinečnosť 
každého človeka. Rehabilitácia u pacientov v terminálnom 
štádiu sa snaží o dosiahnutie a udržanie fyzických, 
zmyslových, intelektuálnych, psychologických a sociálnych 
schopností. Fyzioterapeut používame prostriedky, ktoré 
pomáhajú ľuďom dosiahnuť nezávislosť a sebaurčenie 
V popredí stojí komplexné vnímanie pacienta a jeho potrieb. 
Sú stanovené štyri stupne rehabilitácie, ktoré patria do 
paliatívnej starostlivosti, a to preventívna, reštitučná, 
podporná a paliatívna. Výber rehabilitácie je podmienený 
nielen závažnosťou ochorenia, ale i odhadom účinnosti 
rehabilitačného procesu a prognózy správania pacienta pri 
zhoršujúcom sa ochorení. Musí byť zostavený i liečebný 
plán a zvolené ciele, metódy a prostriedky rehabilitácie. 
Cieľom rehabilitácie je okrem ďalších úloh aj posilnenie 
nezávislosti a sebavedomia pacienta, zníženie sociálnej 
izolácie a úzkosti, zmenšenie opuchov, lymfedému a účinné 
ovplyvnenie ďalších patologických symptómov, udržanie, 
prípadne obnovenie mobility a jej udržanie v čo najdlhšom 
čase. (In KOŠŤÁL, J.: Hospic Chrudim).     
     

Pri rehabilitácii nejde len o ovplyvňovanie prejavov 
progredujúceho ochorenia, ale dôležité je zamerať sa na 
zvýšenie kvality života. Čas je významný faktor pri 
rehabilitácii v paliatívnej medicíne. Významnou súčasťou 
rehabilitácie je aj liečba hudbou, krásnou literatúrou alebo 
návštevou rôznych umeleckých výstav. Rehabilitácia musí 
byť komplexná, interdisciplinárna a integrovaná s ostatnými 
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liečebnými postupmi. Dôležitou úlohou rehabilitácie je aj 
zlepšovanie kvality života nielen pacientovi, ale aj jeho 
rodine a spoločnosti.     
 
 
ZÁVER 
 

Správne volená rehabilitácia vedie k zlepšeniu či 
stabilizácii funkčného stavu organizmu s prihliadnutím na 
závažnosť ochorenia, prispieva k optimalizácii priebehu a 
výsledkom komplexnej terapie, kladne ovplyvňuje psychiku 
pacienta v terminálnom štádiu ochorenia.  Zlepšuje celkovú 
kvalitu života nielen pacientovi, ale aj jeho rodine. Kvalitu 
života treba chápať ako komplexný pojem, ktorý 
predstavuje odpoveď človeka na fyzické, mentálne, 
sociálne, emocionálne a duševné faktory a vplyvy, ktoré sú 
súčasťou každodenného života. Práve rehabilitácia môže 
prispieť k relatívne dobrej kvalite života s cieľom dosiahnuť 
jej maximálnej úrovne za daných podmienok. 
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Pohľad hospicového tímu  
na problematiku ageizmu 

The view of hospice team on the issue of ageism 

1Magurová Dagmar, 1Kuriplachová Gabriela, 1Majerníková 
Ľudmila, 1Obročníková Andrea 

1Prešovská univerzita v Prešove, FZO, Katedra 
ošetrovateľstva. Partizánska 1, Prešov. 
 
Abtrakt 
Mnohé negatívne skúsenosti seniorov s profesionálnou 
starostlivosťou sú dôvodom na to, že je potrebné poukázať 
na sociálny rozmer ageizmu. Subjektívno-psychologické 
zdroje ageizmu sú predovšetkým strach zo smrti a starnutia 
chápaného ako psycho-somatický úpadok. Za hlavné zdroje 
ageizmu považujeme zdroje individuálne, sociálne 
a kultúrne. Hospicová starostlivosť je komplexná 
medzirezortná tímová multidisciplinárna starostlivosť s 
holistickým prístupom a  rešpektovaním jej filozofie a preto  
akékoľvek prejavy a  podoby ageizmu, ako aj rôzne druhy 
diskriminácie, násilia v súvislosti s  hospicovou 
starostlivosťou sú neprípustné.  
Kľúčové slová: Ageizmus. Diskriminácia. Násilie. 
Hospicový tím. Paliatívna a hospicová starostlivosť.  
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Abstract  

Many if senior’s negative experience with professional care 
is based on the reason that it is necessary to highlight the 
social dimension of ageism. Subjective and psychological 
sources of ageism is mainly fear of dying and aging seen as 
the psycho-somatic decline. As the major source of ageism 
we consider individual, social and cultural factors. Hospice 
care is comprehensive interdepartmental multidisciplinary 
care team with a holistic approach that is respecting its 
philosophy and therefore any forms of ageism and 
manifestationns as well as various types of discrimination 
and violence within the hospice care are unacceptable.  

Keywords: Ageism, Discrimination, Violence, Hospice 
Team, Palliative and hospice care.  
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Pohľad hospicového tímu na problematiku ageizmu 

The view of hospice team on the issue of ageism 

Dagmar Magurová, Ľudmila Majerníková, Gabriela 
Kuriplachová, Andrea Obročníková  

 
Úvod 
Starnutie ľudstva je problém takmer celosvetový, nakoľko 
ľudský vek sa predlžuje a populácia stárne. Problém 
ageizmu je problémom modernej spoločnosti a vyspelosť 
spoločnosti sa prejavuje aj tým, akým spôsobom sa dokáže 
postarať o seniorov. Problematika ageizmu, ako 
posudzovanie jednotlivca, alebo skupiny prioritne podľa 
veku, sociálnych očakávaní prisúdených veku, prejavujúci 
sa často stereotypizáciou alebo vekovou diskrimináciou nie 
je len súčasným problémom. Ageizmus znamená vekovú 
diskrimináciu, názor o nízkej hodnote a nekompetentnosti 
staroby.  
 
1. Starnutie ako celospoločenský problém 

Starnutie je celospoločenským problémom, 
vyžadujúci komplexný prístup a holistický pohľad 
s uspokojením biologických, psychických, sociálnych, 
duchovných, ako aj kultúrnych potrieb. Prioritnou úlohou je 
zabezpečiť starým ľuďom pokojné starnutie a starobu 
s  rešpektovaním dôstojnosti. Viaceré negatívne skúsenosti 
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seniorov s profesionálnou starostlivosťou sú dôvodom, že je 
nevyhnutné zo strany  zdravotníckych a sociálnych 
pracovníkov, aby venovali väčší priestor porozumeniu 
potrebám starých ľudí, prispôsobené individualite každého  
jedinca. Spoločnosť by mala prijať starobu ako 
neoddeliteľnú súčasť reality, pretože cieľom nie je 
segregácia, ale integrácia, ktorú zabezpečujú dobré sociálne 
vzťahy, interakcie medzi generáciami, tolerancia. V inom 
prípade dochádza k izolovanosti a bezmocnosti. Významnú 
úlohu zohráva rodinné prostredie chorého. No v prípade, že 
rodina nie je schopná sa postarať o seniora, alebo vážne 
chorého člena rodiny, zohráva dôležitú úlohu spoločnosť, 
zdravotnícke, sociálne zariadenia, ale v  krajnom prípade 
u nevyliečiteľne chorých a  umierajúcich aj hospicové 
zariadenia.  Stereotypné, nekritické  názory laickej 
verejnosti na jedincov vyššieho veku vychádzajú 
z domnienky, že mimo ekonomickej závislosti od štátu sú 
seniori neproduktívni, senilní, málo kreatívni, apatickí. Je 
potrebné si uvedomiť, že takýmto názorom sa staroba vážne 
devalvuje a môže sa stať zdrojom spoločenského konfliktu.  
Postoj k starým ľuďom sa môže odvíjať na troch 
úrovniach: 

• na mikroúrovni-  v rámci rodiny a starostlivosti 
v domovoch sociálnych služieb, 

• na  úrovni  inštitúcií- v úradoch, zdravotníckych 
zariadeniach a v sociálnej oblasti, 

• na  úrovni  celospoločenskej- súvisí s dôchodkovou 
politikou štátu 93. 

                                                 
93BALOGOVÁ B.: 2006. Osamelosť ako dôsledok ageizmu a násilia na 
senioroch. In: Zborník referátov: Psychosociálne a zdravotné aspekty 
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Stereotypný pohľad na starnutie, vníma starých ľudí ako 
homogénnu skupinu bez individuálnych rozdielov, ktorá je 
pre spoločnosť skôr záťažou, pretože odčerpáva významnú 
časť spoločenských zdrojov 94. Jedným z negatívnych javov 
staroby je osamelosť starých  ľudí a ich následná sociálna  
izolácia či segregácia v spoločnosti.  
 

2. Senior ako objekt ageizmu a diskriminácie 

Negatívne vnímanie staršej populácie mladšou generáciou 
nie je novodobým fenoménom. V prípade ageizmu ide 
o úsudok kriticky nezhodnoteného úsudku smerom k 
seniorom, vychádzajúci z myšlienkových stereotypov, 
vyplývajú z tradícii predchádzajúcich osobných skúsenosti, 
emócii a následne z ich postojov a názorov akceptovaných 
jednotlivcom95. Zlé zaobchádzanie so seniorom 
predstavuje komplex nežiaducich činností, realizovaných na 
starom človeku v procese starostlivosti o neho. Problém sa 
musí najprv rozpoznať, potom identifikovať a až následne 
ho môžeme riešiť 96.  

Pojem ageizmus nie je v podmienkach sociálnej 
praxe novým fenoménom, ale má dlhú tradíciu. Koncom 
šesťdesiatich rokov 20. storočia sa po prvý  krát popisuje 

                                                                                                   
nekvality života. [online]. [cit.2009-01-05]. Dostupné z: 
http://www.ff.unipo.sk/kvdsp/download/index.htm. 
94MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005. 
352 s. ISBN 80-7367-002-X. 
95PISCOVÁ, M.: Aktívna staroba: želanie alebo realita? Forum. 
Scientiae et Sapientiae.2007 XIV/1: 40– 41s. 
96HUDÁKOVÁ.A., MAGUROVÁ,D., MUDRÍKOVÁ,D.: Senior 
verzus ageizmus. In Prevence úrazů, otrav a násilí. (Odborný a vědecký 
časopis). ISSN 1801-0261. roč.7, č.2, 2011.s.192-198. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

190 

tento pojem v USA. V roku 1969 Robert Butler, prvý 
riaditeľ National Institute of Aging v USA, hovoril o 
diskriminácii na základe veku a ageizmus bol po prvý raz 
zahrnutý do slovníka „The American Heritage Dictionary of 
the English Language“. Pojem je odvodený z anglického 
slová: „age“, čo znamená vek, staroba. Ide o spoločenský 
predsudok voči starnutiu 97. 
Ageizmus môže viesť k vekovej segregácii, tzv. 
vyčleňovaniu zo spoločnosti, je podporovaný ekonomicko-
sociálnymi problémami a spoločenskými predstavami 
podceňujúcimi starobu. Zahŕňa predsudky a negatívne 
predstavy o starých ľuďoch alebo prejavy diskriminácie 
voči staršiemu človeku alebo skupine starších ľudí. 
Diskriminačný postoj voči vekovej skupine je nepatričné, 
nemiestne,  negatívne zaobchádzanie s členmi danej vekovej 
skupiny. 
Násilie na senioroch môže mať rôzne formy spojené s 
charakteristickými prejavmi, podľa ktorých ho možno 
odhaliť. Rozoznávame rôzne druhy násilia, ako: 
obťažovanie – emocionálne, fyzické, sexuálne; 
zanedbávanie – aktívne, pasívne, medicínske; 
vykorisťovanie – sústavné využívanie postavenia 
opatrovateľa voči závislému staršiemu človeku za účelom 
obohatenia sa; zneužívanie príbuzenského vzťahu alebo 
postavenia dôvernej osoby; týranie je trvalým opakovaným 
úmyselným aktom nátlaku na zraniteľnú osobu 98. 

                                                 
97HROZENSKÁ,M. a kol.: Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej 
teoreticko- praktické východiská. Martin: Osveta. 2008. 182s. ISBN 
978-80-8063-2823.  
98MARTINKOVÁ J. LAJDOVÁ A.: Ageizmus- etický problém v 
starostlivosti o seniorov. Dostupné na: 
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 Syndróm týrania, zanedbávania a zneužívania 
starého človeka (elder abuse) sa označuje ako vysoko 
nevhodný prístup k starým ľuďom, na ktorom sa 
významnom mierou podieľa zdravotné a funkčné 
znevýhodnenie alebo ich závislosť na iných.  

Ako uvádza Debrecéniová: „Diskriminácia - 
neopodstatnené znevýhodňovanie alebo obmedzovanie 
jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa deje z dôvodu ich 
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, veku, sexuálnej 
orientácie, viery, náboženstva, politického či iného 
zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, 
rodu alebo iného postavenia“.Rozlišujeme niekoľko 
druhov diskriminácie: priama; nepriama; obťažovanie 
(napr.: v podobe verbálnych poznámok, gest, veľavravných 
pohľadov, podozrivého ticha, neprimeraného alebo 
neopodstatneného zadávanie úloh a iné.); sexuálne 
obťažovanie (verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie 
sexuálnej povahy); pokyn na diskrimináciu (konanie, ktoré 
zneužíva podriadenosť osoby na účel diskriminácie tretej 
osoby);nabádanie na diskrimináciu (na rozdiel od pokynu, 
impulz na diskrimináciu je menej autoritatívny a realizoval 
by sa formou presviedčania, utvrdzovania alebo 
podnecovania); neoprávnený postih (konanie alebo 
opomenutie, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka, 
nepriaznivé)99. 

                                                                                                   
http://www.prohuman.sk/files/Zbornik_Nove_trendy_vo_vzdelavani_20
10.pdf 
99DEBRECÉNIOVÁ, J.: Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava: 
Občan a demokracia, 2008. 54s. ISBN 978-80-89140-14-5. 
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Pri práci so seniormi sa môžu vyskytovať tendencie 
ageizmu  v individuálnom a skupinovom merítku, kedy ide 
najmä o správanie devalvujúce,  hyperprotektívne, 
vyhýbanie sa kontaktu so seniorom, nerešpektovanie 
bežných etických a právnych noriem, vytváranie pocitov 
závislosti. V merítku systémovom- mezosociálnom 
a makrosociálnom, ktoré sa prejavuje v rozpočtovej politike, 
obmedzovaní výdajov, či odopieraní nákladných liečebných 
postupov z dôvodu veku 100.  
Najčastejšie podoby ageizmu: viditeľné prejavy vekovej 
diskriminácie; predsudky, mýty o starobe, škaredosť, pokles 
duševných schopností, zbytočnosť, izolácia, chudoba, 
depresia;  neprimerané odoberanie ich rozhodovacích 
možností; podceňovanie a nerešpektovanie ich schopností; 
ponižovanie ich dôstojnosti. Zdroje ageizmu môžeme 
popísať v troch úrovniach a to: individuálnej, kultúrnej a 
sociálnej.  Individuálne- subjektívno-psychologické zdroje 
ageizmu  sú popisované hlavne v súvislosti so strachom zo 
smrti a starnutia a sú ponímané ako psycho- somatický 
úpadok. Kultúrne podmienené zdroje ageizmu zahŕňajú 
mediálnu kultúru, hodnotový systém, jazyk, umenie, 
literatúru, humor. Za sociálny zdroj ageizmu považujeme 
konflikt hodnôt. Tošnerova uvádza, štyri zdroje ageizmu, 
vedúce k negatívnym stereotypom a mýtom: strach zo 
smrti; dôraz na mladosť a  fyzickú krásu; dôraz na 

                                                 
100POKORNÁ, A.: Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 
Brno: NCO NZO, 2008, 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5.  
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ekonomický potenciál a produktivitu; spôsob ako je 
zisťovaný skutočný stav spoločnosti vedúci k ageizmu101.  
 

3. Hospicová starostlivosť v konfrontácii 
s problematikou ageizmu, diskriminácie, násilia 
z pohľadu multidisciplinárneho tímu 

Hospicová starostlivosť je komplexná 
medzirezortná tímová multidisciplinárna starostlivosť 
s  interdisciplinárnym prístupom, nahrádzajúca už 
vyčerpanú kauzálnu liečbu  choroby, s potrebnou 
symptomatickou liečbou102 , 103. 
Paliatívna a hospicová starostlivosť je nová kategória 
starostlivosti o  terminálne chorých a preto hovoríme 
o hospicovom hnutí. Holistický prístup je filozofia 
uplatňovaná v starostlivosti o zomierajúceho v paliatívnej 
starostlivosti. Ide o komplexnú starostlivosť, o človeka 
v chápaní jeho bio- psycho- sociálnej jednoty. Filozofia 
hospicu je inšpirovaná holistickou filozofiou. 
Práve táto holistická filozofia a holistický prístup 
uplatňovaný pri starostlivosti rešpektujúci  potreby tela, 
mysle i ducha nevytvára žiadny priestor pre akékoľvek 
nerešpektovanie komplexnosti jedinca, z dôvodu veku alebo 
spoločenského postavenia.  Do hospicu môže byť prijatý 

                                                 
101TOŠNEROVÁ, T.: Ageismus  průvodce  stereotypy  a  mýty  o  stáří. 
Praha:  Ambulance pro  poruchy paměti Ústav lékařské etiky 3. LF UK 
Praha a FNKV Praha, 2002. 45 s. ISBN 80-238-9506-0. 
102ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní. 
Trnava: Dobrá kniha, 2003. 145s. ISBN 80-7141-429-8. 
103MAGUROVÁ,D.: Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti. Prešov: PU v Prešove. Tlač: Grafotlač,2015. 164s. ISBN 
978-80-555-1317-1. 
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každý, bez rozdielu veku, pohlavia, národnosti, rasy, 
sociálneho postavenia či náboženského vyznania.  
  Uvedený fakt vzhľadom na prijatie  pacienta do 
hospicovej starostlivosti vylučuje, že by starý človek bol 
diskriminovaný vzhľadom na svoj vek, ako aj sociálne 
postavenie. Zlé zaobchádzanie so seniorom predstavuje 
komplex nežiaducich činností, realizovaných na starom 
človeku v procese starostlivosti o neho a opakované 
zanedbávanie môže viesť k ohrozeniu starého človeka. 
Myšlienka hospicu ale vychádza z úcty k ľudskej bytosti, 
z úcty k umierajúcemu a  z  jeho potrieb. Rešpektovaná je 
autonómia človeka, individuálne právo rozhodnúť sa, 
rešpektuje sa priorita umierajúceho. Myšlienka hospicu 
vychádza z úcty k človeku ako jedinečnej bytosti a preto 
akákoľvek forma zlého zaobchádzania, alebo zanedbania 
starostlivosti so seniormi je neakceptovateľná.  Jedným z 
negatívnych javov staroby je osamelosť starých  ľudí a ich 
následná sociálna  izolácia. Hospic chorému ovšem 
zaručuje, že nezostane v poslednej chvíli osamotený, že 
nebude trpieť bolesťou a  za všetkých okolností bude 
rešpektovaná jeho dôstojnosť.  
 
 
Základné aspekty hospicovej starostlivosti : 
• vytvára podmienky pre uspokojenie biologických, 

psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb 
terminálne chorých, 

• zaručuje, že nebudú chorí trpieť bolesťou, ani 
nepríjemnými príznakmi choroby, 

• zaručuje, že vždy bude rešpektovaná ich ľudská 
dôstojnosť, 
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• zaručuje, že nezomrú osamotení, izolovaní od svojich 
blízkych, 

• budú mať primerane možný komfort, 
• zabezpečuje podporu psychickú, duchovnú, ako aj 

starostlivosť tým, ktorí sa o umierajúcich starajú,  
• učí potrebným vedomostiam a zručnostiam pri 

ošetrovaní umierajúcich, 
• zabezpečuje podpornú starostlivosť na uspokojenie 

psychických, sociálnych a spirituálnych potrieb, 
• rodiny sú zapojené do procesu rozhodovania rovnako 

ako pacient, 
• dôraz sa kladie na poskytovanie kvality života, nie na 

vytváranie nádeje na dlhší život, 
• smútok pozostalých je súčasťou plánu starostlivosti. 104 

, 105, 106, 107.  
Uvedené aspekty hospicovej starostlivosti sú zárukou toho, 
že sa nemôže v žiadnom prípade vyskytnúť syndróm 
týrania, zanedbávania a zneužívania starého človeka , ktorý 
je považovaný za vysoko nevhodný, nehumánny, 
neakceptovateľný prístup v starostlivostí vzhľadom na ich 

                                                 
104MAGUROVÁ,D.: Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti. Prešov: PU v Prešove. Tlač: Grafotlač,2015. 164s. ISBN 
978-80-555-1317-1. 
105ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní. 
Trnava: Dobrá kniha, 2003. 145s. ISBN 80-7141-429-8. 
106KELNAROVÁ, J.: Tanatológie v ošetřovatelství. BRNO: Litera, 
2007.109s. ISBN 978-80-85763-36-2. 
107Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 
vrátane hospicovej starostlivosti, číslo 17463/OZS s účinnosťou od 1. 
júla 2006. 
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vek, zdravotné a funkčné znevýhodnenie alebo ich závislosti 
na hospicovom tíme.   
Pri starostlivosti o nevyliečiteľne chorých, resp. 
zomierajúcich pacientov rešpektujeme  základné etické 
princípy akými sú:  

• prospešnosť (beneficiencia) -  konanie dobra pre 
konkrétneho človeka, 

• neškodnosť (non-maleficiencia) - vylúčiť 
akéhokoľvek úmyselné i neúmyselné poškodenia,   

• autonómia (svojbytnosť) - rešpektovať rozhodnutie 
pacienta  podľa jeho presvedčenia,  

• spravodlivosť (justice) - zaobchádzať so všetkými 
spravodlivo, bez akejkoľvek diskriminácie, 

• pravdovravnosť (veracita) - hovoriť pravdu, 
neklamať,  

• rešpektovanie  pacienta - oceniť iných, ich práva 
a zodpovednosť, 

• transparentnosť - konať na základe všeobecne 
známych etických štandardov, 

• dôveryhodnosť - rešpektovať dôverne  informácie,  
• porozumenie/tolerancia - pochopiť a akceptovať 

názory iných,  
• konečnosť (finalita- definitívnosť) - konať 

spôsobom, ktorý môže mať prioritu 108. 
Práva aj starších osôb sa odvíjajú od základných ľudských 
práv, a to bez vekového obmedzenia.  

                                                 
108MOJTOVÁ, M., MÁTEL, A., SEDLÁROVÁ, K.: Aktuálne etické 
dilemy v paliatívnej starostlivosti. [online]. [cit. 2016-04-15]. Dostupné 
na: http://www.prohuman.sk/zdravotnictvo/aktualne-eticke-dilemy-v-
paliativnej starostlivosti?page=65  
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Nerešpektovanie etických a právnych noriem hospicovým 
tímom je hrubým porušením zásad filozofie hospicovej 
starostlivosti a práve z uvedeného dôvodu je nemysliteľné, 
aby sa  rozvinuli akékoľvek tendencie k ageistickému 
správaniu.  
 
 
3.1  Hospicový tím 

V paliatívnej a hospicovej starostlivosti je dôležitý 
dobre fungujúci interdisciplinárny tím, ktorý spoločne 
koncetruje svoje sily k rovnakému cieľu, ku zabezpečeniu 
kvality života pacientov a  ich rodín, ako aj zmierňovaniu 
celkového utrpenia chorého. Tím poskytujúci  starostlivosť 
musí byť vždy multidisciplinárny a jeho členmi by mali byť 
aj členovia pacientovej rodiny, ako aj pacient sám. 
Hospicová  a paliatívna starostlivosť sa realizuje ako 
interdisciplinárna – tímová práca. Vývoj 
interdisciplinárnych tímov v  hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti zahŕňa odhodlanie vyššieho vedenia, ktoré verí 
v  tímový koncept. Cieľom vytvorenia 
multidisciplinárnych tímov v  hospicovej starostlivosti je, 
zlepšiť kvalitu, zvýšiť produktivitu, flexibilitu a diverzitu 
pracovnej sily, zlepšiť komunikáciu a  tým aj spokojnosť 
chorého109, 110. 

                                                 
109ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe, chorobe a zomieraní. 
Trnava: Dobrá kniha, 2003. 145s. ISBN 80-7141-429-8. 
110MAGUROVÁ, D., LONGAUEROVÁ, A., WICZMÁNDYOVÁ, D.: 
Rola členov multidisciplinárneho tímu v rámci hospicovej starostlivosti. 
In Zdravotníctvo a sociálna práca: odborný časopis. ISSN 1336-9326, 
2007, roč. 2, č. 1, s. 5-7. 
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V multidisciplinárnom tíme, ktorý pracuje s ľuďmi 
ohrozenými stratou, je potrebné ovládať znalosti a 
vedomosti každej profesie. Pri dennej konfrontácií so 
smrťou sa veľmi rýchlo zotiera rozdiel medzi profesiami. 
Všetci členovia sú rovnocenní a rovnako dôležití pre 
samotného chorého. Celý tím ako celok uplatňuje voči 
chorému  a  rodine nedirektívny prístup, nakoľko jeho 
priania sú prvoradé a partnerský vzťah je zárukou dobrej 
spolupráci.  
 Dôležitosť jednotlivých profesii je veľmi často 

diskutovaná. Musíme však zdôrazniť výnimočnosti 
jednotlivých profesii . Jednotliví členovia tímu majú spoločné 
to, že doprevádzajú umierajúceho na poslednom úseku jeho 
životnej cesty.  Pre doprevádzanie je príznačný partnerský 
vzťah založený na vzájomnom rešpekte, dôvere a  úcte 111.  
Všetci členovia multidisciplinárneho tímu poskytujúci 
starostlivosť v paliatívnej a  hospicovej starostlivosti si 
cenia  pacienta, jeho jedinečnosť a dôstojnosť bez ohľadu na 
vek, pohlavie, etnicitu, rasu, kultúru, náboženstvo ako aj  
ekonomický status 112. Členovia tímu pri poskytovanej 
starostlivosti uplatňujú, zabezpečujú a rešpektujú: 

•   holistickú filozofiu hospicovej starostlivostí, 
•   individuálny prístup a individualitu každého pacienta ,   
•   bio-psycho- sociálne- kultúrne- spirituálne potreby,  
•   empatický a holistický prístup,  

                                                 
111VÁVROVÁ, S.: Doprovázení v pomáhajícich profesích. Praha: 
Portál, 2012. 159s. ISBN978-80-262-0087-1.                  
112MARTINKOVÁ J. LAJDOVÁ A.: Ageizmus- etický problém v 
starostlivosti o seniorov. Dostupné na: 
http://www.prohuman.sk/files/Zbornik_Nove_trendy_vo_vzdelavani_20
10.pdf 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

199 

•   osobnosť a dôstojnosť pacienta, 
•   rešpektujú súkromie,  
•   citlivý postoj pri poskytovanej starostlivosti,  
•   vytvárajú dôveru medzi umierajúcim a hospicovým 

tímom,  
•   uznávajú priority pacienta,  
•   etické princípy a právne normy, 
•   ľudské práva a práva umierajúcich, 
•   asertívne správanie, 
•   je im cudzie devalvačné správanie,  
•   nevytvárajú pocit závislosti, 
•   koordinovaný prístup, 
•   vytvárajú podmienky pre ústretový režim,  
•   poskytujú podpornú starostlivosť a pomoc rodine, 

alebo blízkym,  
•   pri poskytovanej starostlivostí  pracujú ako tím, ... . 

  Od celého tímu sa očakáva  zodpovednosť, 
profesionalita, odbornosť, ale aj ľudskosť a  
preferovanie tímovej multidisciplinárnej práce. Zo strany 
multidisciplinárneho tímu  je neprijateľná ignorácia, 
neúctivé správanie, neschopnosť a nechuť počúvať 
a odpovedať pacientovi, alebo ho ponižovať, zanedbávať, 
devalvovať, vytvárať pocit nezávislosti alebo využívať 
akékoľvek prvky, spôsoby ageistického správania, 
ponižovania, násilia alebo diskriminácie. V rámci 
preventívnych aspektov je nevyhnutné neustále 
monitorovať možného riziká, alebo prejavy zneužívania, 
zanedbávania starých ľudí aj prostredníctvom využitia 
nástrojov pre hodnotenie zneužívania seniorov, napr.: 
škála Elder Assessment Instrument (EAI) – Nástroj 
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hodnotenia starších ľudí; ďalšou škálou je Hwalek-
Sengstock Elder Abuse Screening Test (H–S/EAST) – 
Skríningový test zneužívania starších podľa Hwalek–
Sengstocka, ako aj Indicators of Abuse (IOA) – Indikátory 
zneužívania.  
 
Záver 

Nový pohľad na starých ľudí znamená uvedomiť si 
to, že práve oni sú  nositeľmi hodnôt, ktoré sa strácajú. 
Každý starší človek  by mal byť ako vzácny  poklad, 
studnica múdrosti, ktorý  spoločnosť má. Rokmi a životom 
skúšaní seniori si zaslúžia uznanie, úctu, lásku a rešpekt 
každej vyspelej spoločnosti. Z pohľadu všetkých 
pomáhajúcich profesií je bezpodmienečne nutné dbať na to, 
aby starý človek až do konca svojho života nestratil ľudskú 
dôstojnosť. Akékoľvek prejavy a  podoby ageizmu, ako aj 
rôzne druhy diskriminácie, násilia v súvislosti s hospicovou 
starostlivosťou poskytovanou multidisciplinárnym tímom sú 
neprijateľné, neakceptovateľné a navždy budú v tvrdom 
rozpore so všetkými princípmi filozofie hospicovej 
starostlivosti, rešpektujúce človeka ako bio-psycho-sociálnu 
bytosť s holistickým prístupom, rešpektujúcu  jeho 
dôstojnosť,  autonómiu, ľudské práva, práva umierajúcich 
a v neposlednom rade etické princípy.  
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Spirituálne potreby ako dôležitá súčasť 
zvyšovania kvality života pacienta 

v terminálnom štádiu 
 

Spiritual needs as an important part of improving the quality 
of life of patients with end stage 

 
MAJERNÍKOVÁ ĽUDMILA, HUDÁKOVÁ ANNA, 
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MAGUROVÁ DAGMAR 

Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva Prešovskej 
univerzity v Prešove 

 
Abstrakt 
Úvod: Každá oblasť ľudskej bytosti je dôležitá a hodná 
rovnakej úrovne starostlivosti aj v rámci poskytovanej 
zdravotnej opatery.   
Metodika a materiál: Náš príspevok sme zamerali na 
reflexiu o jednej z dôležitých oblastí kvality života - 
spiritualitu, ktorej saturáciu u ktoréhokoľvek pacienta má 
zlepšiť jeho celkovú kvalitu života, a to prostredníctvom 
odborne poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti v tejto 
sfére. 
Výsledky: V spirituálnej oblasti sa potvrdzuje definícia 
ošetrovateľstva ako vedy a umenia zároveň, pretože 
uspokojovanie tak špecifických potrieb ako sú duchovné, si 
vyžadujú nie len patričné vedomosti, ale aj duševný a 
spirituálny takt i duchovnú osobnú zrelosť zdravotníka. 
Záver: Holistický prístup k pacientovi  v kontexte 
zvyšovania kvality života je potrebný realizovať napriek 
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náročnosti vo všetkých sférach – fyzickej, psychickej, 
sociálnej a spirituálnej. 
Kľúčové slová: onkologicky chorý – spirituálne potreby – 
spiritualita – duchovné zdravie – duchovná tieseň. 
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OBROČNÍKOVÁ, A. Uspokojovanie potrieb umierajúceho 
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Abstract 
Introduction: Each area of the human being is important and 
worthy of the same level of care and the provision of health 
care. 
Methodology and material: Our contribution we focus on 
the reflection of one of the important areas of quality of life 
- spirituality that saturation in any patient to improve its 
overall quality of life, through the professional delivery of 
nursing care in this area. 
Results: In the spiritual area of confirming the definition of 
nursing as a science and art at the same time as meeting the 
specific needs such as spiritual, not only require appropriate 
knowledge, but also mental and spiritual tact spiritual and 
personal maturity medic. 
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Conclusion: A holistic approach to the patient in the context 
of improving the quality of life necessary to realize, despite 
the difficulty in all areas - physical, psychological, social 
and spiritual. 
Keywords: cancer patients - needs spiritual - spirituality - 
spiritual health - spiritual distress. 
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1 Spirituálne potreby a kvalita života 
  

     Holistický pohľad na človeka dáva starostlivosti o 
pacienta nový rozmer. Vníma človeka ako živú ľudskú 
bytosť so svojimi potrebami a požiadavkami, ktoré sú veľmi 
individuálne.  Spirituálne potreby sú však vysoko špecifické 
a neraz majú vysoko intímny charakter, preto je potrebné, 
aby zdravotníci vnímali potrebu celostného prístupu 
k človeku113. 

                                                 
113 ZELENÍKOVÁ, R. Úloha sestry v saturácii spirituálnych potrieb 
u chorých. In Ošetřovatelství. Hradec Králové: LF, 2003, s. 3 – 7. 
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Holistický pohľad zahŕňa telesné, psychické, spirituálne, 
sociálne, ekonomické aspekty ľudského života. Kvalita 
života je opísaná rôznymi  definíciami. Svetová 
zdravotnícka organizácia považuje za  základné indikátory 
kvality života : 
1. Fyzické zdravie – od neho závisí energia a únava, bolesť 

a diskomfort, spánok a rozvoj.  
2. Psychologické zdravie – vyjadruje image, negatívne a 

pozitívne city, sebahodnotenie, spôsob myslenia, učenie, 
pozornosť (sústredenosť).  

3. Úroveň nezávislosti: pohyb, denné aktivity, pracovná 
kapacita, závislosť na liekoch. 

4. Sociálne vzťahy – osobné vzťahy, sociálna opora, 
sexuálna aktivita . 

5. Prostredie – prístup k finančným zdrojom, sloboda, 
bezpečie, zdravé prostredie a sociálna starostlivosť, 
domov, prístup k informáciám, účasť na rekreácií, 
cestovanie, fyzické prostredie. 

6. Spiritualita – osobná viera a presvedčenia, hodnotová 
orientácia114.  
 

Poradie potrieb sa zvyčajne počas terminálneho štádia 
ochorenia mení. Ak na začiatku ochorenia dominovali 
potreby biologické, na konci sa do popredia dostávajú práve 
potreby spirituálne115. Povinnosťou sprevádzajúceho je, 

                                                 
114 MAGUROVÁ, D., LONGAUEROVÁ, A., OBROČNÍKOVÁ, A. 
Uspokojovanie potrieb umierajúceho klienta v rámci hospicovej 
a paliatívnej starostlivosti.  In Onkológia 2007, 4 . s. 246 – 252. 
115 SVATOŠOVÁ, M. Hospic. Umenie sprevádzať. 1.vyd. Bratislava: 
Lúč, 2001. 160s. ISBN 80-7114-335-9. 
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prispôsobiť sa úrovni viery, na ktorej sa zomierajúci práve 
nachádza116. Každý z nás sa v živote zaoberá otázkami 
zmyslu života, odpustením, či pocitmi viny. V spoločnosti 
prevláda názor, že spirituálne potreby majú len ľudia 
veriaci. Nie je to však pravda. Aj neveriaci človek môže 
nájsť zmysel v utrpení seba, či blízkej osoby a naopak, sú 
veriaci, ktorí svoj život neprežívajú ako zmysluplný117. 
 
 
1.1 Duchovné potreby a ich posúdenie v ošetrovateľstve 
 
          Duchovné  potreby sú veľmi náročné na odhad, 
pretože nie je jednoduché ich merať, a tiež sa im často 
prikladá menší význam. Často krát sa posudzuje iba 
pacientova príslušnosť k cirkvi, čo je nedostatočné. Na viac 
však spirituálne potreby ľudí, ktorí stoja mimo náboženský 
systém cirkvi a náboženských spoločností, sú v bežnom 
kontakte ťažko zaznamenateľné. Spiritualita ako taká ja 
ťažko definovateľná. Govier 118 sumarizoval spirituálnu 
starostlivosť do koncepcie „piatich R spiritualiry“.  Pod 
päť dôležitých bodov zahrnul : 

1. zmysel, dôvod, príčina, motivácia (reason)  
2. reflexia, úvaha, rozmýšľanie (reflection) 

                                                 
116 DOBRÍKOVÁ-PORUBCANOVÁ, P. a kol.: Nevyliečiteľne chorí v 
súčasnosti -Význam paliatívnej starostlivosti. 1.vyd. Trnava: Spolok 
svätého Vojtecha, 2005. 280s. ISBN 80-7162-581-7 
117 PAVLÍCEK, J. Spirituálne aspekty zomierajúcich. In Vybrané 
kapitoly z paliatívnej starostlivosti. 1.vyd.Trnava: Typi Universitas 
Tyrnaviensis, 2008. 98s ISBN 978-80-8082-197. 
 
118 Govie, I. Spiritual carein nursing: a systematic approch. In Nursing 
Standard.  London, 2000. Vol. 14. no 17. p. 32 – 36. 
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3. náboženstvo (religion) 
4. vzťahy, priateľstvá, väzby, putá (relationships) 
5. uzdravenie, regenerácia, návrat do počiatočného 

stavu (restoration). 
 

    Zmysel (dôvod, príčina, motivácia) a reflexia (úvaha, 
rozmýšľanie)  je charakterizovaná ako hľadanie zmyslu 
života, jeho naplnenia, či samotná reflexia a meditácia 
o dôvodoch, vôli a motivácii prečo žiť a akým spôsobom, 
usporiadanie hodnôt a ich priorita v živote. 
    V náboženstve je dôležité vyjadrenie duchovných hodnôt 
a presvedčení, viery, prípadne nádeje v niečo. Často sa môže 
prejavovať v náboženských rituáloch, náboženských 
praktikách, pri čítaní duchovných textov a i. Náboženstvo 
môže byť inštitucionalizované ale vnímané samotným 
človekom  aj neformálne. 
    Vzťahy (priateľstvá, väzby, putá) môžu byť vyjadrené 
k Bohu ale aj k blízkym dôležitým osobám. Boh je väčšinou 
v centre tejto spirituálnej dimenzie, môže byť vnímaný ako 
absolútno, pacient ho nemusí definovať ako osobu – Boh. 
Dôležité sú aj podporné osoby, ktoré sú zvyčajne dôležitou 
súčasťou v živote každého z nás, avšak tieto putá, väzby 
môžu byť narušené a to sa môže prejaviť duchovnou 
tiesňou.  
    Uzdravenie (regenerácia, návrat do počiatočného 
stavu) ako dimenzia spirituálnej oblasti je odrazom reálnych 
životných udalostí na spirituálnu oblasť a celkové 
prežívanie pacienta. Táto dimenzia má schopnosť pozitívne 
vplývať na telesný aspekt starostlivosti.  
Za základné spirituálne potreby považujeme: potrebu 
zmyslu života, potrebu významu vlastnej existencie, potrebu 
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vzťahu s transcendentnom, potrebu lásky, potrebu nádeje, 
potrebu viery, potrebu realizácie duchovných rituálov 
a praktík a potrebu odpustenia119. 
         Neraz práve potreba duchovných požiadaviek súvisí 
s  pacientom, ktorý zomiera, prípadne je vo veľmi zložitej 
životnej situácii  a preto je dôležité, aby personál ktorý 
pracuje s takýmto pacientom dodržiaval odporúčané zásady: 

1. Lepšie spoznať postoj k sebe samému, čo si vyžaduje  
emocionálne schopnosti, t. j. najmä  citovú účasť a nie 
len odborné vedomosti.  

2. Snažiť sa zaujať postoj k smrti, smrteľnosti a ak je to 
možné snažiť sa zaujať postoj k vlastnej smrti, čo je 
veľmi náročné.  

 3. Snažiť sa o úprimnosť. Vnímať vlastné city počas 
opatrovania umierajúcich, učiť sa s nimi narábať, 
neodovzdávať ich chorému bez kontroly a spracovania.  

 4. Pravdovravnosť – podľa okolnosti nemusí povedať 
celú pravdu, ale to čo povieme, mala by byť pravda.  

 5. Akceptovať umierajúceho – zriecť sa hodnotenia, 
tolerovať jeho svojráznosť a prijať jeho spôsob 
prežívania a reagovania120.  

 
 

                                                 
119 PRÁDLOVÁ, S., MIŠÁNIOVÁ, R. Komfort pri umieraní – 
hospicová starostlivosť. In  Edukačný zborník XXXI. Brněnské 
onkologické dny. Brno: Masarykuv onkologický ústav v Brně, 2007.  s. 
500.  ISBN 978-9780-86793-09-2 
120 LEPEŠKOVÁ, A. a kol. Psychologické aspekty starostlivosti o 
umierajúceho. In Človek medzi životom a smrťou, Martin: JLF UK, 
2006. 
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Dôležité je aby si personál odpovedal na otázky 
ohľadom osobnej spirituality. Napríklad čo je to spiritualita, 
spirituálny, v čo verím, čo dáva môjmu životu zmysel, 
význam,  v čo dúfam, aké hodnoty sú dôležité pre môj život, 
moje osobné vzťahy a i. Teda snažiť sa zaujať postoj 
k vlastnej spiritualite a spirituálnemu pohľadu na život, aj 
keď to nie je jednoduché a človek počas života, v súvislosti 
so svojimi skúsenosťami k tomuto postoju dozrieva 
a samozrejme, že tento postoj sa aj zvyčajne  časom mení. 

Duchovnú oporu si zvyčajne vyžadujú ľudia nie len 
s vážnym onkologickým ochorením ale aj v staršom veku, 
osamelí, trpiaci strachom, úzkosťou, pred ťažším 
invazívnym zákrokom (operácia, diagnostické vyšetrenie), 
smrteľne chorí, pacienti, ktorí majú porušené spirituálne 
zvyky, rituály,  požiadavky. 

 
1.2 Odhad potrieb v spirituálnej dimenzii 
 
ZMYSEL A REFLEXIA 
V tejto dimenzii sa zameriavame na to, čo pacient prežil, 
ako hodnotí svoj život, čo je pre neho hybnou silou 
a motívmi jeho konania a správania sa, aká je jeho 
hierarchia hodnôt a i. V oblasti zmyslu a reflexie vlastného 
života sa snažíme pochopiť pacienta ako rozmýšľa nad 
svojím životom, ako ho hodnotí, bilancuje, čo v ňom 
považuje za dôležité,  hodnotné. Snažíme sa zistiť, čo bolo 
hlavným motívom jeho konania, prečo sa snažil žiť daným 
spôsobom, aké hodnoty preferoval a čo napĺňalo  zmysel 
jeho života. 
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DIMENZIA NÁBOŽENSTVA 
Je väčšinou orientovaná na náboženstvo, porušené, či 
ohrozené možnosti napĺňania spirituálnych potrieb 
súvisiacich s duchovnými praktikami, ktoré sú často 
zmenené vplyvom hospitalizácie či samotným charakterom 
ochorenia. U nás na Slovensku prevláda kresťanstvo a však 
v praxi sa môžeme stretnúť s inými vierovyznaniami. Je 
preto dôležité aby sa snažili zdravotníci rešpektovať 
pacienta ako individualitu so svojimi názormi a praktikami 
(diétne obmedzenia, modlitba, možnosť odmietnutia 
zákrokov a i.), ktoré sú samozrejme v súlade s mravnými 
zásadami a ochranou života a zdravia. 
Netreba zabúdať ani na ľudí, ktorí nepatria do určitej 
cirkevnej inštitúcie alebo sa nestotožňujú s konkrétnym 
vierovyznaním, pretože aj oni môžu v tejto oblasti 
vykazovať duchovné požiadavky (rozhovor s kňazom, iným 
duchovným vodcom a i.). 
 
DIMENZIA VZŤAHOV 
Vzťahy, ich charakter, intenzita voči absolútnu (Bohu) ale aj 
ľuďom je dôležitý atribút v pochopení pacientovej 
spirituality. Pre správne porozumenia pacienta v tejto oblasti 
vzťahov, väzieb sa snažíme zistiť, ktorá osoba (osoby) sú 
pre pacienta (boli) v jeho živote dôležité. Túto časť 
spirituality nazývame horizontálnou. Vertikálna časť 
spirituality je charakterizovaná vzťahom k transcendentnu, 
čiže k bohu, niečomu absolútnemu. Každý človek, ktorý 
verí v jeho existenciu si zvyčajne túto „bytosť“ predstavuje 
inak a má k nej svoj zvláštny vzťah. Môže byť vnímaná ako 
bytosť nekonečne milujúca, trpezlivá, milosrdná, ale aj ako 
trestajúca, nahnevaná  a pod. 
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DIMENZIA UZDRAVENIA 
Otázky a témy ťažkej choroby, či úzdravy sú často súčasťou 
problematiky duchovna a tieto problémy môžu veľmi 
ovplyvniť pohľad chorého človeka na zmysel života, 
hierarchiu hodnôt, celkový pohľad na svoj život. Môžeme sa 
zamerať napríklad na nasledujúce oblasti dimenzie 
uzdravenia. Ovplyvnenie  pohľadu na vieru, či samotnú 
vieru v zmysle posilnenia alebo naopak ohrozenie, či úplná 
strata. Môže táto zmena (ochorenie) navodiť pocit 
duchovnej pohody, pokoja, nepokoja, duchovnej tiesne a i. 
Tabuľka č. 1 prezentuje okruhy možných otázok na 
posúdenie jednotlivých spirituálnych dimenzií.  

 
Tabuľka  1 Posúdenie spirituálnych dimenzií 

DIMENZIA 
ZMYSEL 
A 
REFLEX
IA 

NÁBOŽENST
VO VZŤAHY 

UZDRAVEN
IE 

1. 
Rozmýšľal
i ste nad 
svojím 
životom? 
2. 
Bilancoval
i ste svoj 
život? 
3. Ak áno, 
ako by ste 

1. Veríte v 
niečo? 
2. Ste veriaci? 
3. Pomáha Vám 
vaša viera (v 
chorobe, iných 
ťažkostiach ) ? 
4. Je niečo v 
náboženstve 
(Vašej viere), 

1. Aký 
vzťah je vo 
Vašom 
živote 
najdôležitej
ší? 
2. Veríte v 
Boha alebo 
niečo 
nadpozems
ké / vyššiu 

1. Má Vaša 
choroba 
vplyv na 
Vašu vieru? 
2. Ak áno, 
akým 
spôsobom? 
3. Cítite 
duchovný 
pokoj? 
4. Ak nie, čo 
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ho opísali? 
4. Čo Vás 
najviac 
motivuje 
žiť? 
5. Kladiete 
si otázku, 
prečo sa to 
stalo práve 
Vám 
(choroba, 
úraz, smrť 
blízkeho)?  
6. Ak áno, 
akým 
spôsobom 
si ju 
kladiete? 

čo Vám najviac 
pomáha? 
5. Chcete sa 
stretnúť s 
Vaším 
duchovným 
vodcom počas 
hospitalizácia? 
6. Je pre Vás 
dôležité 
vykonávať 
náboženské 
rituály, praktiky 
súvisiace s 
Vašou vierou? 
7. Je pre Vás 
dôležité 
vykonávať 
náboženské 
rituály, praktiky 
súvisiace s 
Vašou vierou 
počas 
hospitalizácie? 

existenciu? 
3. Ak áno, 
skúste to 
opísať. 
4. Ako sa 
bytie Boha / 
niečoho 
vyššieho 
premieta vo 
Vašom 
živote? 

môže byť 
dôvodom 
Vášho 
nepokoja. 
5. Sú 
prítomné 
nejaké 
známky Vašej 
duchovnej 
tiesne? 
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Podľa Massovej a kol. sú indikátormi duchovného 
zdravia, podľa ktorých môžeme posudzovať saturáciu 
spirituálnych potrieb nasledujúce znaky: 
 prejavy viery, vyslovenie nádeje, vyslovenie 

významu a zmyslu života, 
 vyslovenie duchovného svetonázoru, prejavy pokoja, 

lásky, odpustenia, 
 modlitba, uctievanie, účasť na duchovných 

obradoch, 
 kontakty s duchovnými vodcami, 
 meditácia, duchovné čítanie, iné (špecifikovať) 121. 

     U pacienta môžeme stanoviť problémy v zmysle 
duchovnej tiesne prejavujúcej sa/súvisiaca s: 
 otázkami o zmysle života, otázkami o význame 

vlastnej existencie, 
 vyjadrením pocitov samoty, bezmocnosti 

a bezcennosti, 
 obmedzeniami vo zvyčajných náboženských rituálov 

alebo praktík vzhľadom na prostredie, chorobný 
proces, liečebný režim, 

 morálnymi/etickými otázkami dodržiavania 
liečebného režimu, 

 nezáujmom o zmysel života, nezáujmom o zmysel 
smrti, 

 verbalizáciou o vnútorných konfliktoch viery, 
 vyjadrením hnevu voči Bohu, hľadaním duchovnej 

podpory, 
 zmenou v správaní (hnev, plač, predsudky, 

nepriateľstvo a i.).  
                                                 
121 MAAS, M. L. et al.  Nursing care of old adults. St. Louis:  Mosby, 
2001. 834 s. ISBN 0-323-01259-0. 
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1.3 Duchovné potreby a ich uspokojovanie 
v ošetrovateľstve 
 
Duchovná starostlivosť by mala byt plánovaná ako ostatné 
intervencie. Dôležitým predpokladom spirituálnej 
starostlivosti, sú kvalitné medziľudské vzťahy. Pre prax sú 
dôležité nasledujúce princípy: 
 otvorenosť a nadšenie členov tímu, 
 atmosféra dôvery, vzájomnej podpory, 
 duchovná starostlivosť je súčasťou všetkých činností 

vykonávaných u pacienta, 
 duchovná starostlivosť si vyžaduje hodnotenie 

súčasnej situácie pacienta, 
 intervenciami podporujeme vzťahy, ktoré majú pre 

zomierajúceho význam, 
 sebareflexiou si uvedomiť vlastné duchovné potreby 

a zároveň potreby umierajúceho, 
 neustále sa vzdelávať. 

Uspokojovanie spirituálnych potrieb na konci života má 
svoj nezastupiteľný význam. Určiť dopredu termín a čas 
smrti je nemožné, preto je nevyhnutné si tieto potreby 
u zomierajúcich všímať a umožniť chorému, zveriť svoje 
potreby správnej duchovnej osobe122. 
 
 
 
 
 
                                                 
122 KELNAROVÁ, Jarmila.: Tanatologie v ošetrovatelství. Brno: Littera, 
2007. 112s. ISBN 978-80-85763-36-2. 
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Tab. 2 Plánovanie pri uspokojovaní spirituálnych 
potrieb 

Ošetrovateľská 
diagnóza 

Výsledné kritériá Ošetrovateľské 
intervencie 

Duchovná tieseň Duchovné 
zdravie 

Duchovná opora 

Otázky zmyslu 
života 

Vyjadrenie 
významu a zmyslu 
života 

 využiť 
terapeutickú 
komunikáciu 
k vytvoreniu 
dôvery 
a empatickej 
starostlivosti 
 Byť k dispozícii 

pacientovi/klient
ovi, vypočuť jeho 
pocity 
 Byť otvorený 

k pocitom p/k 
o chorobe a smrti 
 Vyjadriť empatiu 

s pocitmi p/k 
 Uistiť p/, že mu 

poskytneme 
podporu v čase 
utrpenia  
 Zabezpečiť 

prítomnosť 
duchovného, 
rodiny, inej 
podpornej osoby 
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 Zabezpečiť 
uspokojenie 
rituálov, 
prijímanie 
sviatostí, 
modlitby a i. 

Otázky významu 
vlastnej existencie 

Pozitívne 
vyhlásenie 
o zmysle života 
Zdieľanie 
myšlienok, 
pocitov, viery 
spolu s inými 

Povzbudiť p/k 
zhodnotiť 
doterajší život 
a sústrediť sa na 
udalosti a vzťahy, 
ktoré mu poskytli 
podporu v čase 
utrpenia 
Zabezpečiť 
prítomnosť 
duchovného, 
rodiny, inej 
podpornej osoby 

Vyjadrenie 
pocitov samoty, 
bezmocnosti, 
bezcennosti 

Verbalizácia 
vedomia vlastnej 
ceny a spokojnosti 
so životnými 
udalosťami 
Kontakt s inými  

Ošetrovanie p/k 
dôstojne a s 
rešpektom 
Byť otvorený 
k vyjadreniu p/k 
o samote, 
bezmocnosti, 
bezcennosti 
Povzbudiť p/k 
k prehodnoteniu 
vlastného života 
Povzbudiť p/k 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

218 

k účasti na 
interakcii s členmi 
rodiny, priateľmi, 
a i. 

Obmedzenia 
zvyčajných 
náboženských 
rituálov alebo 
praktík 
vzhľadom na 
prostredie, 
chorobný proces 
a liečebný režim 

Účasť p/k na 
zvyčajných 
náboženských 
obradoch 
a praktikách 
prispôsobených 
chorobnému 
procesu 
a liečebnému 
režimu 

Povzbudiť p/k 
k účasti na 
zvyčajných 
náboženských 
obradoch 
a praktikách, 
ktoré nezaťažujú 
zdravotný stav 
p/k. 
Povzbudiť p/k 
k návšteve 
kaplnky ak je to 
možné. 
Poskytnúť 
súkromie 
a potrebný čas 
ticha pre 
duchovné 
aktivity. 
Povzbudiť p/k 
k využívaniu 
duchovných 
zdrojov 
a prostriedkov, ak 
je to vhodné. 

Morálne/etické 
otázky 

Otvorená diskusia 
morálnych/etickýc

Pomôcť p/k 
s objasnením 
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dodržiavania 
liečebného 
režimu 

h konfliktov. 
Redukcia, príp. 
eliminácia 
konfliktov. 

hodnôt. 
Povzbudiť p/k 
k diskusii 
o terapeutickom 
režime. 
Rešpektovať 
autonómiu 
pacienta pri 
rozhodovaní 
v súvislosti 
s liečbou, 
diagnostikov 
a pod. 

Zmena 
v správaní/spôsob
e prejavu (hnev, 
plač, predsudky, 
úzkosť, 
nepriateľstvo, 
apatia) 

Verbalizácia 
vnútorného 
pokoja. 
Verbalizácia 
zníženej úzkosti, 
pokoja, pohody, 
vnútornej sily, 
nádeje, 
pozitívneho 
pohľadu na život. 
Vyjadrenie 
vnútorného 
pokoja. 

 Povzbudiť 
pacienta 
k začleneniu do 
podporných 
skupín. 

 Poučiť p/k 
o metódach 
relaxácie, 
meditácie. 

Vyjadrenie hnevu 
voči bohu 

Vyjadrenie 
odpustenia 
Vyjadrenie lásky 
Verbalizácia 
akceptácie Boha, 

 Pomôcť p/k 
vhodným 
spôsobom 
vyjadriť 
a zmierniť hnev. 
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seba alebo iných 
 
 
Záver 
V ošetrovateľstve sa pojem osoba, teda prijímateľ 
ošetrovateľskej starostlivosti chápe ako celok, bio-psycho-
sociálna a spirituálna jednota. Ovplyvnenie jednej roviny má 
za následok ovplyvnenie druhej, preto k udržaniu zdravia je 
potrebná vzájomná rovnováha. Nádorové ochorenia sú 
jedným z najčastejších súčasných zdravotných problémov, 
kedy pacienti postihnutý týmito ochoreniami trpia nielen 
fyzicky, ale majú rovnako veľké psychické a sociálne 
problémy. Pri ich prekonávaní je dôležitá nielen spolupráca 
odborníkov, ale aj rodiny, priateľov, či známych. Poznanie 
pacientových potrieb tak umožňuje komplexnejší prístup k 
pacientovi. 
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Náplň a hlavné úlohy hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti a sociálne služby 

Micheľ Radoslav, Holonič Ján 
 
Abstrakt: Paliatívna starostlivosť je prístup, ktorý zlepšuje 
kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život 
ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje 
a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, 
psychosociálne a duchovné problémy a tým predchádza 
a zmierňuje utrpenie. Je potrebné tiež zdôrazniť význam 
sociálnych služieb v zmysle poskytnutia kvalitnej sociálnej 
starostlivosti o ťažko chorého človeka. 
 
 
Kľúčové slová: Holistický prístup k pacientovi. Hospicová 
starostlivosť. Paliatívna starostlivosť. Sociálne služby. 
  

 
Contents and main tasks of Hospice and Palliative Care  

and social services 

Abstract: Palliative care is an approach that improves the 
quality of life of patients and their families in the face of life 
threatening diseases so that early identification and 
promptly diagnose and treat pain and other physical, 
psychosocial and spiritual problems and thus prevents and 
alleviates suffering. It should also emphasize the importance 
of social services in terms of providing quality social care 
for a seriously ill person. 
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Keywords: Holistic approach to the patient. Hospice Care. 
Palliative care. Social services. 

 
 
Úvod 
  

Paliatívna medicína je špecializačný odbor, ktorý sa 
zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickou 
nevyliečiteľnou, pokročilou a aktívne progredujúcou 
chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Cieľom 
sociálnych služieb a paliatívnej medicíny je udržanie 
najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti. 
  
 
Náplň a hlavné úlohy starostlivosti v odbore, vymedzenie 
činnosti: 
 
 Paliatívna starostlivosť zahŕňa zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú lekárom (diagnostiku a liečbu), ošetrovateľskú 
starostlivosť, rehabilitáciu, psychologickú starostlivosť, 
liečebno-pedagogickú starostlivosť – u detí, duchovnú 
starostlivosť a sociálne poradenstvo. 
 Úlohou paliatívnej starostlivosti je: 
1. Zlepšiť kvalitu života pacienta až do jeho smrti, 
2. Poskytnúť pacientovi úľavu od bolesti a iných závažných 

symptómov ochorenia, 
3. Zmierniť utrpenie pacienta a stabilizovať jeho zdravotný 

stav, 
4. Neurýchľovať ani neodďaľovať smrť, 
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5. Zabezpečiť pacientovi komplexnú liečbu a starostlivosť 
tímom zdravotníckych pracovníkov s odbornou 
spôsobilosťou, 

6. Integrovať psychologické a spirituálne aspekty 
starostlivosti o pacienta, 

7. Poskytnúť podporný systém, aby pacient mohol žiť čo 
najaktívnejšie až do smrti, 

8. Poskytovať pomoc príbuzným, blízkym osobám pacienta 
na zvládnutie problémov počas jeho choroby a aj po jeho 
smrti v čase smútenia. 

 Paliatívna starostlivosť je prístup, ktorý zlepšuje 
kvalitu života pacientov a ich rodín zoči-voči život 
ohrozujúcemu ochoreniu tak, že včas identifikuje 
a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť a iné fyzické, 
psychosociálne a duchovné problémy a tým predchádza 
a zmierňuje utrpenie.123 
 
Hospicová starostlivosť a sociálne služby 
 

Je veľmi potrebné hľadať cestu k Bohu, aby každý 
človek mohol prežívať svoj život dôstojne až do úplného 
konca. V tomto smere má nezastupiteľnú úlohu paliatívna 
a hospicová starostlivosť. Hľadanie zmyslu života je často 
kľúčovou otázkou u mnohých ľudí, pretože vo výraznej 
miere to pomáha urobiť ľudí šťastnejšími.124 

                                                 
123 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 

vrátane hospicovej starostlivosti. [online]. [cit. 25. 06. 2014]. 
Dostupné na internete: http://hospice.sk/hospice1/index2.php?id=324. 

124 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
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  Súčasný človek nemá rád utrpenie a taktiež aj 
trpiaceho človeka vo svojej blízkosti, preto trpiaci človek 
často ostáva sám so svojou chorobou. Trpiaci človek 
potrebuje iného človeka a takto utrpenie nadobúda aj 
sociálny rozmer.125 

V hospicovej mobilnej (domácej) starostlivosti sa 
zdôrazňuje holistický prístup k pacientovi a riešenie jeho 
stavu z hľadiska všetkých možných spolupôsobiacich 
činiteľov. Preto je dôležité, aby takúto komplexnú 
starostlivosť zabezpečoval tím odborníkov.126  

Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne, duchovné a biologické potreby 
a zabezpečovať osobitný prístup v liečbe bolesti, ktorá je 
súčasťou paliatívnej medicíny. Nevyhnutné je aj správne 
používanie verbálnej i neverbálnej komunikácie.127 

Nezabúdajme, že človek potrebuje lásku, úctu 
a dotyk milujúcej osoby. Pokúsme sa chorému poskytnúť 

                                                                                                   
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. ISBN 978-80-
8132-016-3. s. 212. 

125 VANSAČ, P. 2012. Duchovný a sociálny rozmer ľudského utrpenia. 
In: Quo vadis hospic…. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2012. s. 393. 

126 MICHEĽ, R. – VANSAČ, P. – PAĽUN, M. – KURNÁT, A. 2013. 
Význam domácej hospicovej starostlivosti pre ťažko chorého človeka. 
In Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník príspevkov. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety, 2013. ISBN 978-80-8132-096-5. s. 220. 

127 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 
Hospicová sociálna práca. In Quo vadis hospic... Zborník príspevkov. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. ISBN 978-80-8132-068-2. s. 
315-316. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

226 

pomoc ako sa vyrovnať s bolesťou, prípadne uľahčiť 
umieranie a zabezpečiť dôstojnú smrť.128 
 Je veľmi dôležité, aby sociálny pracovník bol 
členom týmu už od začiatku sociálnej starostlivosti o ťažko 
chorého človeka v hospicoch. Sociálny pracovník sa musí 
orientovať na konkrétnu sociálnu situáciu konkrétnej osoby. 
Ponúka praktickú a emocionálnu pomoc ťažko chorým 
a tiež pozostalým. Musí byť schopný pomôcť v zložitých 
životných situáciach, kedy potreby zomierajúceho človeka 
sú ťažko realizovateľné.  
 Medzi úlohy sociálneho pracovníka v rámci 
realizácie sociálnych služieb v hospicovej starostlivosti 
patria: 
1. zoznámiť sa s potrebami pacienta a jeho rodiny: 

zhodnotiť potreby emocionálne, sociálne, praktické, 
finančné a pod., 

2. posúdiť schopnosť pacienta a jeho rodiny zvládnuť 
situáciu a v prípade potreby taktne ponúknuť spôsoby 
pomoci, 

3. vytvoriť optimálne podmienky zomierajúceho človeku, 
jeho rodine, aby mohli vyjadriť svoje pocity, 

4. chápať etnické a náboženské vplyvy, ktoré ovplyvňujú 
alebo sú ovplyvňované terminálnou chorobou alebo 
smútkom, 

5. je veľmi potrebné si všímať najzraniteľnejších ľudí, 
závislých, detí, adolescentov a pod., 

                                                 
128 HANOBIK, F. – GURSKÝ, J. 2011. Humanizácia v paliatívnej a 

hospicovej starostlivosti. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií 
v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník príspevkov. Bratislava 
: VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 129. 
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6. pomôcť všetkým zúčastneným prispôsobiť sa novej 
situácii a priebežne sa vyrovnávať s neustále sa meniacou 
situáciou, 

7. zabezpečiť pozostalým potrebné informácie v procese 
zomierania ťažko chorého človeka.129  

 
Onkologicky chorý a spirituálne potreby 

 
Vo Svätom Písme Nového Zákona Boh vyzýva k láske 

v konkrétnej podobe, čiže v nasýtení hladných, napojení 
smädných, v pomoci chudobným a trpiacim, chorým a 
väzneným. Toto nové posolstvo sa stalo konkrétnou výzvou 
k aktívnej kresťanskej činnosti. Kresťanstvo prinieslo do 
sveta tézu, že každý človek má rovnakú hodnotu pred 
Bohom. Pojem lásky v prvotných kresťanských obdobiach 
nebol len teoretickým vyznaním, ale živou, každodennou 
skutočnosťou prvých kresťanov. 
    Nech je človek kdekoľvek, potrebuje uspokojiť svoje 
potreby ako v zdraví, tak i v chorobe, zvlášť v takom 
období, akým je čakanie na smrť. Sú to potreby, ktoré 
vychádzajú bio-psycho-sociálno-spirituálnej jednoty a 
ktorých uspokojovanie je základom holistického prístupu v 
starostlivosti o zomierajúceho. 
 Človek ako neopakovateľná bytosť potrebuje 
uspokojiť potreby spájajúce sa s rešpektovaním ľudskej 
dôstojnosti a psychickej pohody. Potrebuje komunikáciu, 
získanie dôvery, pocitu bezpečia a prejavovanú lásku. 
                                                 
129 SVATOŠOVÁ, M. 2005. Sociální práce s lidmi umírajícimi 

v hospici. In MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi: specifika 
různych cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd. Praha : Portál, 2005. s. 
205-206. ISBN 80-7367-002-X. 
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Základom je zmiernenie duševného utrpenia, často krát stačí 
pohladenie,  stisk ruky alebo iné neverbálne prejavy súcitu. 
Pacientovi je dobré nechávať nádej, ktorá v ňom prebúdza 
novú životnú energiu. Depresia, hnev, úzkosť, strach a 
osamelosť sa spolu s fyzickou bolesťou podieľajú na 
celkovej bolesti pacienta. Nezanedbateľný vplyv majú aj 
narušené sociálne vzťahy.130 
 Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
starostlivosti je preto dôležité rešpektovať a napĺňať 
psychologické, sociálne a duchovné potreby.131 
 Duchovné potreby - boli minulosti dosť zanedbávané 
a nebol im pripisovaný žiadny alebo len minimálny význam. 
V súčasnosti sa zisťuje, že uspokojovanie duchovných 
potrieb nie je výsadou len veriacich, ale majú obrovský 
význam aj pre neveriacich, hľadajúcich v posledných dňoch 
či mesiacoch pomáhajú odkrývať význam a zmysel života.  
 O možnosti hospicovej a paliatívnej starostlivosti je 
v dnešnej dobe potrebné otvorene a často hovoriť. Človek sa 
bojí bolesti a smrti. Myšlienku na vlastnú smrť potláča aj 
vtedy, keď jeho blízky má diagnostikovanú nevyliečiteľnú 
chorobu. Človek, ktorý sám zažil bolesť, utrpenie, samotu, 
strach je vnímavejší ku klientovi, ktorý sa nachádza 
v podobnej situácii.132 
                                                 
130 HAŠKOVCOVÁ, H. 1989. Fenomén stáří. Praha, Panorama 1989. 
373 s. 
131 MICHEĽ, R. 2012. Hospicová sociálna práca. In HANOBIK, F. et al. 

Quo vadis hospic... Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 
Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 315-316. 

132 BUJDOVÁ, N. 2011. Etické aspekty hospicovej starostlivosti. In 
LACA, S. – DANCÁK, P. – LACA, P. Spolupráca pomáhajúcich 
profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Zborník 
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Záver 
 
  Špecializovaná paliatívna starostlivosť by mala byť 
dostupná pre všetkých pacientov, ktorí ju potrebujú a vždy 
a v každej situácii. 
          Malo by sa zabezpečiť, aby vedenie pre rozvoj 
sociálnej a paliatívnej starostlivosti na národnej úrovni 
zabezpečilo správnu koordináciu služieb s jasným 
rozdelením zodpovednosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sa 
odporúča vytvorenie regionálnych sietí.  
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Sociálne služby v hospicovej a  
paliatívnej starostlivosti 

Micheľ Radoslav 
 
 
Abstrakt: Sociálne služby v hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti predstavujú veľmi dôležitú súčasť poskytnutia 
intenzívnej a primeranej starostlivosti o ťažko chorého 
človeka, ktorá rešpektuje jeho individuálne potreby 
a zdravotné obmedzenia. 
Kľúčové slová: Duchovné potreby. Hospicová 
starostlivosť. Paliatívna starostlivosť. Sociálne služby. 
 

Social services in Hospice and Palliative Care 
 
 
Abstract: Social services in Hospice and Palliative Care is a 
very important part of providing adequate and intensive care 
for a seriously ill person that respects their individual needs 
and health restrictions. 
 
Keywords: Spiritual needs. Hospice Care. Palliative care. 
Social services. 
 
 
Úvod 
 
 Je veľmi potrebné poukázať na význam sociálnych 
služieb v hospicovej a paliatívnej starostlivosti o ťažko 
chorých ľudí najmä v zmysle liečby nevyliečiteľnej choroby 
a poskytnutia sociálnej starostlivosti. Hospicová a paliatívna 
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starostlivosť musí zohľadňovať a rešpektovať bio-psycho-
socio-duchovné aspekty zomierajúceho človeka a orientovať 
sa na interdisciplinárnu spoluprácu medzi rôznymi vednými 
disciplínami, ako sú: teológia, psychológia, sociológia, 
medicína, atď. 
 
Utrpenie a smrť 
 

Smrť je ešte stále skrývaná, ako keby bola hanbou 
a niečím špinavým. Ľudia v nej vidia len hrôzu, zbytočné, 
až absurdné utrpenie, neznesiteľné pokorenie, zatiaľ, čo je 
vyvrcholením nášho života, jeho dovŕšením a to jej dáva 
zmysel a hodnotu.133  

Onkologické ochorenie je veľmi silný zásah do 
života každého pacienta. Nepostihuje len telesné zdravie, ale 
aj duševné a sociálne vzťahy chorého človeka.134 Myslíme 
si, že onkologické ochorenie postihnutie bio-psycho-
sociálne zdravie človeka. 
 Utrpenie je tak staré, ako je staré ľudstvo. Pohľad na 
utrpenie bol po stáročia rôzny. Tento pohľad bol najviac 
ovplyvnený náboženstvom. Súčasný človek nemá rád 

                                                 
133 MICHEĽ, R. – KORBOVÁ, Z. – PRONĚKOVÁ, M. 2012. 

Hospicová sociálna práca. In HANOBIK, F. et al. Quo vadis hospic... 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP 
sv. Alžbety, 2012. s. 303. ISBN 978-80-8132-068-2. 

134 HANOBIK, F. – KUBÍK, F. 2012. Prednosti hospicovej starostlivosti 
o onkologicky chorých pacientov. In HANOBIK, F. et al. Quo vadis 
hospic... Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : 
VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 128. ISBN 978-80-8132-068-2. 
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utrpenie a taktiež aj trpiaceho človeka vo svojej blízkosti, 
preto trpiaci človek často ostáva sám so svojou chorobou.135 
 Konečnosť ľudského života úzko súvisí s otázkou 
zmyslu života, kedy je človek konfrontovaný s problémom 
akceptácie smrti. Pre pacienta a jeho rodinu začína dlhý, 
niekedy aj roky trvajúci bolestný proces, ktorý sa postupne 
odráža v celom ich sociálnom živote.136 
 
Sociálne služby a hospicová starostlivosť 
 
 Prosociálne správanie ako prostriedok zlepšovania 
kvality života v spoločnosti má za cieľ pomôcť inému 
človeku. Láska k sebe a láska k druhému človeku sú dve 
základné dimenzie ľudskej psychiky. Aby vyrástla 
harmonická osobnosť, tieto dve tendencie musia byť 
v rovnováhe.137 
 Sociálne služby v hospicovej starostlivosti poskytujú 
podporu a pomoc pri strate blízkeho človeka a pri 
poslednom a najťažšom životnom prechode. Realizuje sa to 
                                                 
135 VANSAČ, P. 2012. Duchovný a sociálny rozmer ľudského utrpenia. 

In HANOBIK, F. et al. Quo vadis hospic... Zborník z medzinárodnej 
vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2012. s. 393. 
ISBN 978-80-8132-068-2. 

136 BUJDOVÁ, N. 2011. Etické aspekty hospicovej starostlivosti. In 
Laca, Dancák, Laca. Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. s.48-49. ISBN 
978-80-8132-016-3. 

137  MICHEĽ, R. 2013. Prosociálne správanie ako prostriedok 
zlepšovania kvality života v spoločnosti. In Reflexie  nad kvalitou 
života. Zborník príspevkov. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 
Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013. s. 107. ISBN 978-80-555-
0955-6. 
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prostredníctvom klinickej sociálnej služby, opatrovateľská 
služba a verejné zdravotníctvo, ale tiež pri pomoci rodinám 
a mladým ľuďom. K profesnej výbave sociálnych 
pracovníkov patrí predovšetkým vrelosť a súcit, reagovať 
empaticky, byť trpezlivý a umenie počúvať.138 Podľa nášho 
názoru sociálne služby v hospicovej starostlivosti vedú 
k lepšej sociálnej kvalite života ťažko chorého človeka. 
 
Onkologicky chorý a spirituálne potreby 
 
 Hneď pri prvom kontakte s pacientom treba zistiť, čo 
očakáva od duchovnej starostlivosti, ktorá mu má byť 
poskytnutá. Treba si ujasniť jeho predstavy. Človek, 
dozvediac sa o chorobe, ktorá je nezlučiteľná s jeho 
životom, psychicky zomiera oveľa skôr ako fyzicky. Na 
základe neuspokojených potrieb chorého a zomierajúceho je 
treba zvoliť konkrétnu formu pomoci. O zmiernenie 
príznakov choroby sa stará lekár a zdravotnícky personál. Je 
však známe, že choroba mení aj psychiku chorého, čím 
môže dôjsť k vážnemu narušeniu jeho vzťahov s rodinou, s 
priateľmi. Toto poznanie je dôležité pre pochopenie toho, že 
o tohto človeka sa treba začať starať oveľa skôr, aby sa 
predišlo tzv. sociálnej smrti. Sociálnym zomieraním sa 
označuje stav, kedy ”človek síce žije, ale je vylúčený z 
dôležitých sociálnych väzieb a interpersonálnych vzťahov, 
kedy je odtrhnutý od všetkého ľudského a nemožno ho 

                                                 
138 STUDENT, J. CH. – MUHLUM, A. – STUDENT, U. 2006. Sociální 

práce v hospici a paliativní péče. Jinočany : Nakladatelství H&H 
Vyšehradská, 2006. s. 154-155. ISBN 80-7319-059-1. 
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vrátiť do kontextu spoločnosti.”139  
 Každý jednotlivec je závislý od sociálneho prostredia 
a vo svojej bezmocnosti je odkázaný na iných. Vzťahy 
k zomierajúcim sú často poznačené nedostatkami, ktoré sa 
prejavujú najmä v postojoch, hodnoteniach a v správaní.140 
 Je veľmi potrebné hľadať cestu k Bohu, aby každý 
človek mohol prežívať svoj život dôstojne až do úplného 
konca. V tomto smere má nezastupiteľnú úlohu paliatívna 
a hospicová starostlivosť. Hľadanie zmyslu života je často 
kľúčovou otázkou u mnohých ľudí, pretože vo výraznej 
miere to pomáha urobiť ľudí šťastnejšími.141 
 Prejavuje sa nezáujmom o spoločenské dianie, stratou 
záujmu komunikovať s rodinou. Často krát dochádza v 
priebehu liečby k zmenám duchovných potrieb jednotlivca. 
V našej praxi preberá hlavnú zodpovednosť za duchovnú 
oblasť kňaz, avšak tím pracovníkov, ktorých súčasťou môže 
byť aj sociálny pracovník, je často prvým, ak nie jediným 
človekom, ktorý môže o duchovných potrebách 
pacienta/klienta kňazovi povedať. 
 Ochorenie v živote je nielen stresom, ale môže 
spôsobiť aj stratu kontroly nad životom a neschopnosť 
sebakontroly, čo vyvoláva obavy, neistotu a úzkosť. Preto 
                                                 
139 HAŠKOVCOVÁ, H. 1989. Fenomén stáří. Praha, Panorama 1989. 

373 s. 
140 MICHEĽ, R. 2013. Význam domácej hospicovej starostlivosti pre 

ťažko chorého človeka. In Perspektíva hospicov na Slovensku. Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2013. s. 211. 

141 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 
starostlivosti. In Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Bratislava : VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. s. 212. 
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uspokojovanie duchovných potrieb slúži na redukciu 
existenciálnej úzkosti, je dôležitým zdrojom vyrovnávania 
sa s neistotami v živote. 
 Niektorí autori delia duchovné potreby nasledovne: 
� Potreby súvisiace s vedomím seba: 
- potreba cieľov a zmyslu života, 
- potreba nádeje, 
- potreba prejavenia tvorivosti, 
- potreba prekonávania krízy a životnej výzvy, 
- potreba sebaúcty a osobnej dôstojnosti, 
- potreba odpustenia, 
- potreba vďačnosti, 
- potreba vízie budúcnosti, 
- potreba pripravenia sa na smrť a zmierenia sa so 
smrteľnosťou. 
� Potreby súvisiace s inými: 
- potreba odpustenia iným, 
- potreba vyrovnania sa so stratou lásky, 
- potreba byť vážený a rešpektovaný, 
- potreba poznania možností, čo a kedy dávať a kedy 
prijímať. 
� Potreby súvisiace s absolútnom: 
- potreba istoty existencie Boha alebo vyššej moci v 
univerze, 
- potreba viery v to, že Boh je prítomný a milujúci, 
- potreba uctievania a zbožnosti. 
 Ťažko chorý človek potrebuje okrem liečenia a 
odborného ošetrovania i ľudí, ktorí prijímajú jeho stavy 
nádeje a beznádeje, radosti a úzkosti a sprevádzajú ho v 
nich. Umierajúci človek so svojou chorobou tak môže veľmi 
ľahko upadnúť do duchovnej tiesne, tzv. disharmónie v 
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systéme spirituality, ktorý mu v rôznych životných 
situáciách poskytoval silu, nádej a zmysel života. Veriaci 
môže obviňovať Boha, že dopustil prítomnosť choroby a 
zároveň mať za obviňovanie výčitky svedomia, môže 
pochybovať o božej láske, a pritom pociťovať jej potrebu, 
obviňovať seba za vlastné chyby a odmietať kontakty s 
rodinou, zmeniť duchovné rituály, či naopak cítiť potrebu 
stretnúť sa s duchovným. Niektorí pacienti dokážu o týchto 
veciach hovoriť, iní takmer vôbec. To však neznamená, že 
existenciálne a spirituálne otázky nekladie a nepokúša sa ich 
riešiť. Spirituálne otázky úzko súvisia s existenciálnymi.142 
 

Záver 

 
 Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť sociálnym 
službám v hospicovej starostlivosti v súčasnosti. Je to 
potrebné najmä z dôvodu vytvorenia optimálnych 
podmienok zomierajúcemu človeku a jeho rodine a tiež 
z dôvodu lepšieho prispôsobenia sa rodinných príslušníkov 
novej a veľmi zložitej životnej situácii. 
 
 
 
 
 

                                                 
142 HANOBIK a kol. 2011. Človek v terminálnom štádiu choroby v 

kontexte  sociálneho poradenstva a duchovného sprevádzania. In: 
Súčasné pohľady na sociálne poradenstvo. Chelm: Państwowa Wyżsa 
Szkoła Zawodowa v Chełmie. 2011. s. 66-96. ISBN 978-83-61149-37-
8. 
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ASPEKTY SPIRITUALITY V PALIATÍVNEJ 
STAROSTLIVOSTI 

 
Murgová Anna, Macková Eva 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
 
 

Vo všetkých typoch zdravotníckych zariadení sa 
môžeme stretnúť so zomierajúcimi pacientami. Paliatívna 
starostlivosť sa tak stáva súčasťou náplne práce 
zdravotníckych pracovníkov a súčasťou ich profesionálnej 
role. Kvalitné vedomosti sestier o paliatívnej starostlivosti 
im umožnia poskytovať kvalitnú ošetrovateľskú 
starostlivosť zomierajúcim, ako aj pomoc najbližším 
príbuzným pacienta 143. 

Umieranie znamenalo a znamená lúčenie so 
všetkým, čo mal človek rád, a zovšetkými, ktorých mal rád. 
Kresťanské chápanie choroby i smrti je rozšírené nielen 
medzi veriacimi. Zásluhu na tom má tradičné kultúrne 
kresťanské prostredie, ktoré formuje názory všetkých ľudí 
v ňom žijúcich. Smrť nevyvoláva také obavy ako samotné 
zomieranie. Nikto nie je pred touto bolesťou uchránený, 
lebo aj Ježiš ako človek ju okúsil a podstúpil smrteľné 
úzkosti: ,,A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 
pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ Lk 22, 43-
44 144. Cieľom starostlivosti o smrteľne chorých pacientov 
                                                 
143 KELNAROVÁ, J. 2007. Tanalogie v ošetřovatelství. 1. vydanie. 
Brno : Nakladatelství Littera. 2007. 112 s. 
144 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne 
chorí v súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. 1. vydanie. Trnava 
: Spolok svätého Vojtecha. 2005. 280 s. 
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je zlepšiť kvalitu prežívania pri plnohodnotnom naplnení ich 
potrieb a želaní. Príkladom vyjadrenia týchto potrieb je aj 
americká Charta zomierajúcich 145. 

Spirituálne aspekty neodlučiteľne patria ku 
komplexu potrieb nevyliečiteľne chorého pacienta. 
Základom je komplexný pohľad na pacienta a rodinu 
a podľa Saundersovej tiež komplexný pohľad na utrpenie 
a bolesť. Ide o aspekt somatický, psychologický, sociálny 
a spirituálny - štvoruholník holistickej starostlivosti 146. K 
spirituálnym aspektom, ktoré ovplyvňujú zomierajúcich 
pacientov, vplývajú na hodnotenie a subjektívne prežívanie 
ich kvality života, patrí zmysel vlastného života, potreba 
ubezpečenia sa, že život nebol prežitý márne, potreba mať 
rád, byť milovaný, potreba lásky a nádeje, ktorú nemá právo 
brať nikto, odpustenie  sebe samému, odpustenie iným a od 
iných, schopnosť vyrovnať sa so súčasnou realitou - čo 
znamená zmierenie sa so sebou samým, prijatie smrteľnosti 
ako faktu. Mnoho aspektov ľudského života – somatický, 
psychologický, sociálny a spirituálny – zahŕňajú spirituálne 
potreby 147. Je veľkým omylom myslieť si, že len ľudia 
veriaci majú spirituálne aspekty osobnosti. Spirituálny 
rozmer má každý človek, veriaci i neveriaci. Nie je pravda, 
že kvalitný, zmysluplný život žijú len veriaci, lebo nie 
každý veriaci svoj život prežíva zmysluplne. Aj neveriaci 

                                                 
145 HAŠKOVCOVÁ, H. Thanatologie. 2007. 2. vydanie. Praha : Galén. 
2007. 244 s. 
146 SMOLEŇOVÁ, L. a kol. 2008. Vybrané kapitoly z paliatívnej 
starostlivosti. 1. vydanie. Trnava: Vydavateľstvo Typi Universitatis 
Tyrnaviensis. 2008. 98 s. 
147 HANZLÍKOVÁ, A. a kol. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. 2. 
vydanie. Martin : Osveta. 2006. 280 s. 
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ľudia zmysel života nachádzajú v obetovaní sa pre svojho 
partnera alebo blízkeho človeka v ťažkej životnej situácii 4. 
Spirituálne aspekty zomierajúcich zostávajú v paliatívnej 
medicíne trvalou výzvou. Pre ošetrujúci personál sa otvára 
široké pole pôsobnosti, ak si uvedomia, koľko v tomto 
smere svojim pacientom dlhujú 148. Neraz práve potreba 
duchovných požiadaviek súvisí s onkologickým pacientom, 
ktorý zomiera alebo je vo veľmi zložitej životnej situácii a 
preto je dôležité, aby zdravotník, ktorý pracuje s takýmto 
pacientom, sa snažil: lepšie spoznať postoj k sebe samému, 
čo si vyžaduje emocionálne schopnosti (najmä citovú účasť) 
a nielen odborné vedomosti; zaujať postoj k smrti, 
smrteľnosti, a ak je to možné zaujať postoj k vlastnej smrti, 
čo je veľmi náročné; o úprimnosť vnímať vlastné city počas 
opatrovania umierajúcich, učiť sa s nimi narábať, 
neodovzdávať ich chorému bez kontroly a spracovania; 
o pravdovravnosť- podľa okolností nemusí povedať celú 
pravdu, ale to, čo povie, by mala byť pravda; akceptovať 
umierajúceho – zriecť sa hodnotenia, tolerovať svojráznosť 
pacienta a prijať jeho spôsob prežívania a reagovania. 
Dôležité je, aby si personál odpovedal na otázky pohľadom 
osobnej spirituality. Napríklad čo je to spiritualita, 
spirituálny, v čo verím, čo dáva môjmu životu zmysel, 
význam, v čo dúfam, aké hodnoty sú dôležité pre môj život, 
moje osobné vzťahy a iné. Teda snažiť sa zaujať postoj k 
vlastnej spiritualite a spirituálnemu pohľadu na život, aj keď 
to nie je jednoduché. Človek počas života, v súvislosti so 

                                                 
148 VORLÍČEK, J. - ADAM, Z. - POSPÍŠILOVÁ, Y. a kol. 2004. 
Paliativní medicína. 2. vydanie. Praha: Grada. 2004. 540 s. 
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svojimi skúsenosťami, k tomuto postoju dozrieva a 
samozrejme, že tento postoj sa aj zvyčajne časom mení 149. 

Ošetrovateľstvo považuje spiritualitu za významnú 
zložku holistickej starostlivosti o pacienta. Objasnenie 
spirituality má pre ošetrovateľstvo poznávací, 
metodologický a praktický význam. Je dôležité v oblasti 
teórie vymedziť a hlbšie poznať duchovnosť človeka pre 
komplexné chápanie ľudských potrieb a v praxi pre lepšiu 
orientáciu v pacientových problémoch. Spiritualita – 
duchovnosť je podstatný znak odlišujúci človeka druhovo, 
je to niečo vlastné iba človeku. Jej nositeľom je človek, 
ktorý disponuje schopnosťou sebatranscendencie. Táto 
schopnosť sa prejavuje v presahovaní zmyslovej názornosti, 
transcendovaní predmetov, veci, javov používaním 
symbolov, môže presahovať priestor i čas, schopnosť 
presahovania do budúcnosti a svojej existencii, ako celku, 
dať zmysel. Tento aspekt duchovnosti možno vyjadriť 
pojmom existenciálny. Táto schopnosť umožňuje človeku 
duchovne rásť a dozrievať 150. V širšom význame 
duchovnosť znamená dimenziu spoločnú pre všetkých ľudí 
na svete. Sú to problémy, otázky a naladenie osobnosti na 
niečo, čo človeka presahuje, čo je večné a nemateriálne. 
Objavuje sa aj u ateistov. Pozitívne vplýva na schopnosť 
zvládať ťažkosti spojené s chorobou. V užšom význame 
súvisí s náboženstvom. Každé náboženstvo obsahuje 
pravdu, ktorej musí veriaci veriť. No v jednotlivých 

                                                 
149 LEPEŠKOVÁ, A a kol.2006. Psychologické aspekty starostlivosti o 
umierajúceho. In Človek medzi životom a smrťou, Martin 2006, JLF 
UK 
150 TOMAGOVÁ, M. - BÓRIKOVÁ, I. a kol. 2008. Potreby 
v ošetrovateľstve. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2008. 197 s. 
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náboženstvách sú rôzne a aj odlišné spôsoby praktického 
vyznávania základnej pravdy viery 151. 

Spiritualitu môže človek pociťovať ako prameň 
osobného bytia, existencie a svoje bezpečné útočište. 
Uvedomením si týchto vzťahov chápe svoju zakorenenosť 
v nich. Táto spiritualita je základnou skúsenosťou 
akéhokoľvek náboženstva. Náboženstvo a viera sú dve 
cesty, ktoré sa dopĺňajú, navzájom potrebujú a patria k sebe. 
Základná skúsenosť viery umožňuje existenciu, nič viac. 
Existencia ako taká, spočíva na spiritualite 152. Podnety ku 
spiritualite vychádzajú zvnútra človeka a vzhľadom na svoje 
potreby si vytvára určitý druh spirituality. Spiritualitu teda 
chápeme ako súčasť ľudského bytia, hľadania zmysluplnosti 
v živote a vo vzťahoch. V ošetrovateľstve sa vymedzuje 
piatimi charakteristickými znakmi: 

 Zmysel - sebaporozumenie a zvýznamnenie života. 
Spytovanie sa na zmysel života sa najmä v spojení 
s utrpením, stratou sebaúcty a dôstojnosti 
zintenzívňuje. Človek dokáže žiť, len keď žije pre 
niekoho alebo pre niečo. 

 Hodnoty, presvedčenie - dodržiavané a uctievané 
princípy, zásady ako pravda, dobro, krása, hodnota 
myslenia, cieľov a konania. V ošetrovateľstve má 
význam zisťovať aktuálnu hierarchiu hodnôt 
u pacienta, v krízových situáciách sa mení. 

                                                 
151 RAUDENSKÁ, J. – JAVURKOVÁ, A. 2011. Lékařská psychologie 
ve zdravotnictví. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 2011. 304. s. 
152 LANGLE, S. – SULZ, M. 2007. Žít svuj vlastní život: úvod do 
existenciální analýzy. Praha: Portál. 2007. 181 s. 
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 Transcendencia - presahovanie individuálnej 
skúsenosti a individuálnych hraníc, 
sebauvedomenie. 

 Interakcie - vzťah so sebou samým, s inými, 
k vyššej moci, k prostrediu, k Bohu. 

 Stávanie sa - otvorenosť bytiu, jeho reflexia, 
využitie sebarozvoja  duchovného rastu 
a sebapoznávanie 8. 

Duchovné a náboženské presvedčenie ovplyvňuje 
postoje k chorobe a smrti a spôsob života. Pomáhajú sa 
s ňou zmieriť alebo vysvetliť jej podstatu. Choroba je 
jednak ako trest, jednak skúška viery. Náboženstvo môže 
ľudí posilňovať a pripraviť ich na smrť. Môže poskytnúť 
pocit bezpečia, môže byť zdrojom sily, pokoja, viery v čase 
krízy a životu i smrti dokáže dať zmysel 153. Spirituálnu 
rovnováhu jedinca narušuje choroba zhubného priebehu. 
Narušením tejto rovnováhy vzniká deficit - potreba, 
nedostatok na úrovni fyzického, psychického, sociálneho 
a duchovného bytia človeka 154. Otázky o zmysle vlastného 
života a nasmerovaní života rieši človek častokrát, až keď si 
uvedomí koniec vlastného života. K rozrušeniu a utrpeniu 
pacienta môžu viesť nevyriešené problémy, otázky. Nielen 
veriaci, ale aj neveriaci v posledných dňoch, či mesiacoch, 
hľadajú zmysel a význam života, ale aj uspokojovanie 

                                                 
153 KOZIEROVÁ, B. – ERBOVÁ, G. – OLIVIERIOVÁ, R. 2004. 
Ošetrovateľstvo 1, 2. 2. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta. 2004. 1474 
s. 
154 PROCHÁZKOVÁ, E. 2010. Péče o umírajícího. In Sestra. ISSN 
1335-9444. 2010. roč. IX.   č. 11-12. s. 14-15 
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spirituálnych potrieb sa stáva výsadou 155. Podľa 
Nemčekovej 156 majú spirituálne potreby zdroj 
v existenciálnej úzkosti človeka a ich uspokojením sa 
zredukuje úzkosť. Spirituálne potreby sú u zomierajúcich na 
poprednom mieste záujmu pred potrebami telesnými. Ak 
niekto nechce ich vidieť, tak ich samozrejme nevidí. 
Najdôležitejšie je, že sa nemajú podceňovať 157. Spirituálne 
potreby zahŕňajú zmysluplnosť existencie, utrpenia, smrti, 
hodnotový systém, ciele života, rešpektovanie viery, 
náboženskej slobody, náboženských tradícií, praktizovanie 
náboženských obradov, prijímanie sviatosti, odpustenie, 
vyjadrovanie pocitov voči Bohu 11. 
Rozdelenie spirituálnych potrieb: 

 Potreby súvisiace s vedomím seba – potreba cieľov 
a zmyslu života, potreba nádeje, potreba prejaviť 
tvorivosť, potreba prekonať krízy, životné výzvy, 
potreba sebaúcty a osobnej  dôstojnosti, potreba 
odpustiť si, potreba vďačnosti, potreba presahu, 
vízie budúcnosti, potreba pripraviť sa prijať smrť, 
zmieriť sa so smrteľnosťou. 

 Potreby súvisiace s inými – potreba odpustiť iným, 
potreba vyrovnať sa so stratou lásky, potreba byť 
vážený a rešpektovaný, potreba poznať možnosti, 
čo a kedy dávať a kedy prijímať. 

                                                 
155 MAGUROVÁ, D. – KAPOVÁ, Duchovná starostlivosť 
o umierajúcich. In Sestra. 2006. roč. V. č. 7-8. s. 38-39 
156 NEMČEKOVÁ, M. a kol. 2004. Práva pacientov. 1. vydanie. Martin 
: Osveta. 2004. 214 s. 
157 SVATOŠOVÁ, M. 2001. HOSPIC Umenie sprevádzať. 1. vydanie. 
Bratislava : Lúč. 2001. 160 s. 
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 Potreby súvisiace s absolútnom – potreba istoty, že 
existuje Boh či vyššia moc v univerze, potreba 
viery, že Boh je milujúci a prítomný, potreba 
uctievania a zbožnosti 11 

Zo skúseností pôsobenia medzi ťažko chorými 
a zomierajúcimi vyplýva nasledujúce delenie, ktoré 
vnímame ako najpodstatnejšie 

 Prijatie – akceptovanie zomierajúceho 
v holistickom ponímaní. 

 Dôstojnosť – zomierajúci má právo na úctu 
a rešpektovanie dôstojnosti. 

 Pravdivosť – zomierajúci potrebuje, aby sa o ňom 
hovorilo pred ním. 

 Samota – jeho vnútro je zaplnené modlitbou 
a premýšľaním. 

 Vnútorný pokoj – pokoj darovaný od Boha je 
hodnota. 

 Odpustenie – túto potrebu nemajú všetci, lebo sa 
k nej neodhodlajú. 

 Spoločenstvo – až do smrti platí, že človek žije 
v spoločenstve, komunikuje i mlčí. 

 Dovolenie zomrieť – chvíľa, keď zomierajúci už 
chce odísť, cíti svoj čas. 

 Túžba po večnosti – túžba po opätovnom stretnutí 
sa so svojimi blízkymi, potreba záchrany, spásy, 
Spasiteľa, večného života, odplaty, odmeny za 
znášané utrpenie 158. 

Ak ľudia pociťujú vnútornú rovnováhu medzi cieľmi, 
vierou, hodnotami života a vzťahmi k iným, vtedy dosiahnú 
                                                 
158 HATOKOVÁ, M. a kol. 2009. Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco. 2009. 215 s. 
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duchovné zdravie. Duchovnú pohodu charakterizujeme 
pozitívnym postojom jednotlivca k sebe samému, ako aj 
zmysluplnými vzťahmi. Neuspokojenie spirituálnych 
potrieb vyvoláva u pacienta spirituálne problémy spojené 
s narušením viery pacienta v systéme hodnôt, poskytujúcich 
mu silu, zmysel života a nádej. Tento stav definujeme ako 
duchovnú tieseň 159. Duchovná tieseň sa prejavuje 
sebaobviňovaním, vyjadrovaním straty nádeje, zmyslu 
a cieľov, odmietaním kontaktov s rodinou, priateľmi, 
hnevom na Boha, že ho opustil, nezáujem o prírodu, 
literatúru s duchovným obsahom, zmeny v duchovných 
praktikách a rituáloch a žiadosť stretnúť sa s duchovným 160. 

V závere ľudského života zomierajúci bilancuje celý 
svoj život. Veľa vecí prestáva mať svoju pôvodnú hodnotu, 
a naopak, do centra pozornosti sa dostáva to, na čo sa 
v minulosti zabúdalo. Čo bolo zbytočné odložiť, čo sa 
nepodarilo, odpustiť, uchovať všetko krásne a dôležité 
odovzdať iným. K potrebe bilancovania patrí aj posledná 
vôľa. Vďačnosť mení život človeka. Aj v chorobe môže 
cítiť vďačnosť za prežitý život, za priateľstvo, za život 
v mieri a blahobyte. Najvďačnejší sme za to, čo sme dostali 
z lásky 161. Pre zomierajúceho je dôležité odovzdávanie 
hodnôt. Nesplnené túžby a pochybnosti o sebe, môžu byť 
prameňom zúfalstva a pocitu nezmyselnosti. Životná 

                                                 
159 KOCSISOVÁ, A. – HRUBÝ, R. 2011. Kvalita života onkologicky 
chorých. In Sestra. roč. X. č. 11-12. s. 38-39. 
160 GURKOVÁ, E. - ŽIAKOVÁ, K. - ČÁP, J., a kol. 2009. Vybrané 
ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi. Martin : Vydavateľstvo 
Osveta. 2009. 243 s. 
161 MARKOVÁ, M. 2010. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vydanie. 
Praha : Grada. 2010. 119 s. 
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skúsenosť, múdrosť či poučenie, môžu byť odovzdávané aj 
zo smrteľnej postele. Môžu byť bohatstvom pre toho, kto 
načúva a kto je prítomný 8. 

V súvislosti s hľadaním zmyslu života a v súvislosti s 
hodnotami Frankl na otázku, ako nájsť zmysel života, 
odpovedá, že zmyslom ľudského života je život sám. Nielen 
každá jednotlivá osoba ale aj každá jednotlivá situácia má 
svoj zmysel. Našu existenciu napĺňame zmyslom vtedy, ak 
uskutočňujeme hodnoty. V tvorivých hodnotách niečo 
vytvárame, v zážitkových hodnotách niečo prežívame, 
prisvojujeme si krásu a pravdu bytia a postojové hodnoty sa 
prejavujú v znášaní bytia, osudu a v tom, že trpíme 162. 
Zmysel označujeme ako účel, význam, duchovný obsah, 
cieľ nejakého úsilia. Zmysel je to, čo sa vypláca, najvyššie 
a posledné, o čo sa človek usiluje 163. 

Odpustenie je prejavom ochoty postihnutého vzdať sa 
práva na zlosť, hnev, nenávisť, odplatu, a na strane druhej 
láskavé darovanie nezaslúženého zľutovania nad vinníkom. 
Prejavuje dobrú vôľu na zmier a nastolenie dobrých 
vzťahov, ktoré boli konfliktom zničené 164. Viera vyjadruje 
túžbu a prianie s očakávaním, že to, na čo sa tešíme, sa ozaj 
stane. Nádej je základnou ľudskou potrebou, ktorá je 
zameraná na cieľ, ktorého splnenie sa očakáva a 
charakterizujú ju pozitívne emócie. Nádej je jedna 
z najvnútornejších potrieb človeka. Nádej, že pri zomieraní 

                                                 
162 FRANKL, V. E., 2007. Trpiaci človek. 1. vydanie. Bratislava : 
Vydavateľstvo Lúč. 2007. 158 s. 
163 RABAN, M. 2008. Duchovní smysl člověka dnes. 1. vydanie. Praha : 
Vyšehrad. 2008. 400 s. 
164 KŘIVOHLAVÝ, J. 2004. O odpouštění s Jarom Křivohlavým. 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 2004. 87 s. 
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nebude sám, je pre nich obrovským darom. Pre veriacich je 
veľkou nádejou nádej na večný život. Pre zomierajúcich je 
vedomie, že ho má niekto rád, veľkou posilou. Väčšinou 
príde na to, že najdôležitejšie v živote sú láskyplné vzťahy. 
Vedľa nábožensky založenými ľuďmi sa v paliatívnej 
starostlivosti stretávame s mnohými, ktorí náboženskú 
dimenziu svojho života ešte len objavujú, alebo sa k nej po 
mnohých rokoch vracajú 19. 

Zomierajúci s náboženskými hodnotami sa obracajú na 
náboženstvo, ako na prostriedok zvládnutia náročných 
životných situácií 8. Veriaci, na rozdiel od neveriacich, majú 
subjektívny pocit kontroly choroby a osudu Bohom, nižšie 
hladiny stresu a vyššie sebavedomie. Taktiež môžu 
prechádzať krízami viery. Veriaci sa môže domnievať, že je 
zlý a Boh ho chorobou trestá. Neveriaci môžu prežívať 
hlboké existenciálne obavy a zúfalstvo, hľadajú dôvody 
prečo pokračovať v živote 9. V chorobe aj neveriaci pacient 
uvažuje o duchovnom rozmere svojej situácie. Pociťuje 
prázdnotu svetskej existencie a túži po niečom, čo trvá 
naveky. Choroba umožní človeku zamyslieť sa nad životom. 
Z rôznych príčin takéto uvažovanie spôsobuje výčitky 
svedomia a vnútornú bolesť. Je veľa nezodpovedaných 
otázok a  nevyriešených vzťahov. Menšiu mieru 
sebaobviňovania majú tí, ktorí sa takto o pacienta starajú 
a navštevujú ho, ako tí, ktorí sa o pacienta nestarajú 
a nezaujímajú 4. 

Veriaci sa lepšie vyrovnávajú so smrteľnosťou a 
s chorobou ako neveriaci. Viera i neviera sa prehlbujú 
v procese vyrovnávania sa s chorobou a blížiacou sa 
smrťou. Ktorým smerom sa proces uberá, je odrazom 
životných postojov a hodnoty duchovna v živote človeka. 
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Vlažní veriaci idú buď smerom k prehlbovaniu viery 
v posledných štádiách choroby, alebo k jej strate 2. 

Charakteristickým znakom holistickej paliatívnej 
starostlivosti je spolupráca. Nikto nemôže sám poskytovať 
holistickú starostlivosť, ale v tíme ľudí, ktorí do spoločnej 
práce vkladajú svoje schopnosti, zručnosti, porozumenie 
a svoju osobnosť 165. Ošetrovateľská prax v starostlivosti 
o zomierajúcich vyžaduje od sestier aj napriek tomu, že ich 
profesionálna príprava a činnosť je založená na výsledkoch 
vedy a výskumu, hlavne poskytovanie útechy a láskavej 
opatery zomierajúcim v každom veku, bez ohľadu na to, kde 
sa nachádza 2. Spirituálna sféra u zomierajúceho pacienta 
znamená vytvorenie priestoru pre vznik spirituálnych 
potrieb. Metódou uspokojovania týchto spirituálnych potrieb 
je paliatívna ošetrovateľská starostlivosť 166. Duchovná 
starostlivosť o spirituálne aspekty zomierajúcich má svoj 
zmysel. Ide o starostlivosť o zomierajúcich v ich 
spirituálnom prežívaní. Dotýka sa vzťahu zomierajúceho 
k transcendentu, k Bohu, vnímanie vlastného života, smrti, 
utrpenia, umierania a ich zmyslu. Sú to otázky spoločenstva, 
komunikácie s Bohom, posmrtného života, viery, nádeje, 
odpustenia, spasenia 16. Sestra potrebuje pracovať v dobrom 
tíme, ktorý pracuje spoločne a sústreďuje sa na spoločný 
cieľ kvalitného života pacienta a ich rodín a k zmierňovaniu 
utrpenia chorého. Mala by mať dobré medziľudské vzťahy, 
byť vďačná za vlastný život, za svoje zdravie i zdravie 

                                                 
165 O´CONNOR, M. - ARANDA, S. 2005. Paliativní péče pro sestry 
všech oború. 1. vydanie. Praha : Grada. 2005. 324 s. 
166 CÍNOVÁ, J. - KAŠČÁKOVÁ, M. 2011. Vybrané symptómy u ťažko 
chorého a zomierajúceho pacienta. In Lekárske listy odborná príloha 
Zdravotníckych novín. 2011. roč. XVI/LX. č. 23. s. 9. 
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blízkych, za dobro v svojom živote i za prekážky, ktoré 
prekonáva, lebo sa to môže prenášať do ich postoja 
k  umierajúcim a ich rodinám 19. Podľa 167 v modernom 
ošetrovateľstve, k podmienkam ľudsky dôstojnej 
ošetrovateľskej starostlivosti o zomierajúcich pacientov, 
prispieva poznanie a využívanie duchovnej dimenzie 
sestrami. Bez nej je ošetrovateľská starostlivosť 
bezduchá, bez svetla. Pri poskytovaní ošetrovateľskej 
starostlivosti v duchovnej oblasti je nevyhnutná vzájomná 
dôvera, vzájomná podpora, atmosféra partnerstva sestry, 
pacienta a jeho rodiny. Sestra pri poskytovaní duchovnej 
starostlivosti musí: 

 zaujať postoj k sebe samej, aby bola vnímavá 
k pocitom iného 

 byť úprimná so svojimi slabými i silnými 
stránkami 

 byť pravdovravná – netreba povedať celú pravdu, 
ale musí byť pravda to, čo povie 

 zaujať postoj k vlastnej smrti 
 akceptovať zomierajúceho – vyžaduje ľudskú 

zrelosť 168. 
Spirituálne aspekty pacientovho zdravotného stavu sa 

priebežne posudzujú s posudzovaním iných 
ošetrovateľských problémov. Posúdenie spirituálnych 
súvislostí u pacienta si vyžaduje dôverný vzťah a dlhodobý 
kontakt s pacientom. 

                                                 
167 FARKAŠOVÁ, D. a kol. 2005. Ošetrovateľstvo – teória. Martin : 
Vydavateľstvo Osveta. 2005. 216 s. 
168 SOBOTOVÁ, J. 2008. Sociálna problematika seniorov. In Lekárske 
listy odborná príloha Zdravotníckych novín. 2008. roč. XII/LVII. č. 11. 
s. 25-27. 
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V starostlivosti o spirituálne aspekty si sestra musí 
uvedomiť duchovnú dimenziu, pripravenosť poskytovať 
duchovnú starostlivosť aj napriek tomu, že o spirituálnu 
stránku sa stará aj kňaz alebo iné duchovné osoby. Súčasťou 
musí byť aj permanentné vzdelávanie v tejto oblasti, 
obnovenie si vedomostí, zachovanie si osobných priorít. Od 
žiadneho člena tímu nemožno očakávať, že pochopí každú 
požiadavku pacienta a rodiny. Pri uspokojovaní 
spirituálnych potrieb má sestra veľa možností ako svoje 
pochopenie prejaviť. Duchovnosť môže byť vyjadrená vo 
viacerých podobách a prejavoch, napr. symboly, modlitby, 
obrady, rituály, meditácie, gestá 13. Od sestier v paliatívnej 
starostlivosti sa nevyžaduje dokonalosť. Človek, ktorý 
umiera, môže skôr odpustiť sestre váhajúcej s odpoveďou, 
ako veriť sebavedomej sestre, ktorá si o sebe myslí, že vie 
všetko 23. 

Nie je náhoda, že práve v paliatívnej medicíne rastie 
záujem o duchovné skutočnosti, ako predpoklad 
k humánnejšiemu prístupu k nevyliečiteľne chorým 
a zomierajúcim. V paliatívnej medicíne sa tak završuje 
dlhodobý vývoj smerovania k holistickému chápaniu 
človeka v zdraví a v chorobe 6. V paliatívnej starostlivosti 
o zomierajúcich a ich duchovnú stránku sa očakáva 
profesionalita, zodpovednosť, odbornosť a preferovanie 
tímovej práce. Je potrebné zmeniť ľahostajnosť 
zdravotníckej a laickej verejnosti k tejto problematike, 
poskytnúť možnosť týmto pacientom využiť kompetentné 
pracoviská s vyškoleným personálom. Z týchto dôvodov by 
paliatívna medicína nemala byť o peniazoch. Obohacuje nás 
a posilňuje pocit, že sme pre zomierajúceho urobili všetko, 
čo bolo v našich silách 24.  
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Spirituálne aspekty zomierajúcich sú najcitlivejšou 
a najintímnejšou témou aj v paliatívnej starostlivosti 
rovnako pre zomierajúcich, ako aj pre sestry. 
Z komplexného pohľadu na spirituálnu stránku 
zomierajúcich, na ich spirituálnu bolesť a utrpenie, vyvstáva 
základná povinnosť sestier v paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti a to  profesionálna a ohľaduplná starostlivosť 
o spirituálne aspekty zomierajúcich.  

Vzhľadom na aktuálnosť a závažnosť problematiky, 
bol realizovaný výskum s vymedzením výskumného 
problému: Sú sestry pri poskytovaní ošetrovateľskej 
starostlivosti dostatočne ohľaduplné k spirituálnym 
aspektom zomierajúcich? Cieľom výskumu bolo zmapovať, 
ako sestry reflektujú dôležitosť starostlivosti o spirituálne 
aspekty zomierajúcich, zmapovať ako sestry reflektujú 
úroveň vedomostí a schopností v starostlivosti o spirituálne 
aspekty zomierajúcich a zmapovať ako spirituálne aspekty 
zomierajúcich vplývajú na sestry v paliatívnej starostlivosti. 
K čiastkovým cieľom patrilo: zistiť poznatky o právach 
zomierajúcich; zistiť, čo z pohľadu sestier najviac 
zomierajúcim chýba; zistiť, ako sestry uspokojujú 
spirituálne potreby; identifikovať problémy pri starostlivosti 
o spirituálne aspekty; určiť, čo pomáha sestrám 
v starostlivosti o duchovnú stránku; zistiť vlastné 
hodnotenie sestier v riešení duchovných otázok; zistiť 
záujem o ďalšie vzdelávanie sa v duchovnej oblasti. Podľa 
zámeru výskumu boli stanovené nasledujúce hypotézy: 
Východisková hypotéza: 
Spirituálne aspekty zomierajúcich v paliatívnej starostlivosti 
sú dôležité, a existujú súvislosti medzi vekom, dĺžkou 
praxe, pracoviskom, postojom k náboženstvu a medzi 
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holistickou starostlivosťou o spirituálne aspekty 
zomierajúcich. 
Hypotéza 1: Sestry pracujúce na paliatívnych oddeleniach 
a v hospicoch majú lepšie poznatky o právach 
zomierajúcich, ako sestry pracujúce na oddeleniach 
s paliatívnymi lôžkami. 
Hypotéza 2: Veriace sestry reflektujú väčšiu dôležitosť 
starostlivosti o spirituálne aspekty zomierajúcich, ako sestry 
neveriace. 
Hypotéza 3: Vekom staršie sestry majú viac vedomosti 
pri identifikácii duchovnej tiesne, ako sestry vekovo 
mladšie. 
Hypotéza 4: Dĺžka praxe sestier súvisí s pozitívnym 
vplyvom spirituálnych aspektov na sestry. 
 
Metóda výskumu: Na dosiahnutie cieľa práce sme využili 
empirickú metódu – dotazník Túto empirickú metódu sme 
považovali za vhodnú na zber potrebných informácií. 
V úvode dotazníka sme respondentov oboznámili 
s tématikou, ubezpečili o anonymite dotazníka a zdôraznili 
jeho význam. Dotazník pozostával so 14 uzatvorených 
otázok, 5 polootvorených otázok a dve otvorených otázok. 
Na štatistické spracovanie výsledkov výskumu sme použili 
matematicko-štatistické metódy a metódy jednoduchej 
opisnej štatistiky a induktívnej štatistiky. Výsledky 
prieskumu sme vyhodnocovali kvantitatívne absolútnymi 
početnosťami (n) a relatívnymi početnosťami (%) 
v tabuľkách, grafoch a v texte. Výsledky boli spracované 
počítačovým programom MC Excel 2007 a Microsoft 
Office Word 2007. Na štatistické testovanie hypotéz sme 
použili Pearsonov chí-kvadrát, ktorý hovorí o signifikantnej 
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závislosti medzi premennými. Výsledky sú spracované 
a znázornené v kontingenčnej tabuľke na hladine α = 0,05. 
Výsledky uvádzame na dve desatinné čísla. 
Charakteristika výskumnej vzorky: Vzorku respondentov 
sme zvolili formou zámerného výberu na základe 
stanovených podmienok. Výskumný súbor tvorilo 107 
respondentov, ktorý tvoria sestry pracujúce na pracoviskách 
so špecifickou paliatívnou starostlivosťou a sestry pracujúce 
na oddeleniach nemocníc s paliatívnymi lôžkami. Na 
onkologickom oddelení v Trebišove sa prieskumu zúčastnilo 
18 sestier, vo vysokošpecializovanom geriatrickom ústave 
sv. Lukáša v Košiciach 38 sestier, na paliatívnom oddelení 
Fakultnej nemocnice v Trnave 8 sestier, na paliatívnom 
oddelení NsP v Považskej Bystrici 8 sestier, na paliatívnom 
oddelení Hornooravskej NsP v Trstenej 8 sestier, v hospici 
sv. Františka z Assisi v Palárikove 4 sestry, v hospici Domu 
Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici 6 sestier, 
v hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 5 sestier, 
v hospici Harmónia v Slovenskom Novom Meste 4 sestry 
a v hospici Tolerancia v Trsticiach 8 sestier. 
Realizácia výskumu: Výskum bol realizovaný v mesiacoch 
december 2011 a január 2012, na lôžkových oddeleniach. 
Dotazníky sme rozposlali sestrám spomínaných pracovísk 
po získaní písomného súhlasu. Respondenti boli 
oboznámení s dotazníkom a informáciami na jeho vyplnenie 
v spolupráci s vedúcimi sestrami a námestníčkami 
ošetrovateľstva príslušných pracovísk. Zo 110 dotazníkov sa 
nám vrátilo 107, čo je 97% návratnosť. 
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Interpretácia výsledkov – vyhodnotenie hypotéz: 
 
Hypotéza 1: Sestry pracujúce na paliatívnych oddeleniach 
a v hospicoch majú lepšie  
                     vedomosti o právach zomierajúcich, ako sestry 
pracujúce na oddeleniach 
                     s paliatívnymi lôžkami. 
 
Tab. 1 Kontingenčná tabuľka 1 Výpočet chí-kvadrátu 
Vedomosti sestier o právach 
            zomierajúcich 

 Poznám 
/1/ 

Nepoznám 
/2/ 

Riadky 
Spolu 

Onkológia, 
Geriatria 

/1/ 

42 
46.58 

14 
9.42 

56 
56.00 

Paliat. odd., 
Hospic 

/2/ 

47 
42.42 

4 
8.58 

51 
51.00 

Stĺpce 
Spolu 

89 
89.00 

18 
18.00 

107 
 

 
Hodnota chí-kvadrátu je 5.62. Stupeň voľnosti 1 

a kritická hodnota pri hladine významnosti α = 0,05 je 3.84. 
Hodnota chí-kvadrátu je väčšia ako kritická hodnota. 
Štatistická závislosť medzi položkami 4 a 6 sa potvrdila, 
prijímame alternatívnu hypotézu a zamietame nulovú 
hypotézu. To znamená, že medzi paliatívnymi pracoviskami 
a vedomosťami sestier o právach zomierajúcich existuje 
štatisticky významná závislosť. 
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Hypotéza 2: Veriace sestry reflektujú väčšiu dôležitosť 
starostlivosti o spirituálne aspekty 
                     zomierajúcich, ako sestry neveriace. 
 
Tab. 2  Kontingenčná tabuľka 2 Výpočet chí-kvadrátu 
Dôležitosť starostlivosti o spirituálne 
             aspekty zomierajúcich 

 Áno 
/1/ 

Nie 
/2/ 

Riadky 
Spolu 

Veriaci 
/1/ 

77 
74.02 

22 
24.98 

99 
99.00 

Neveriaci 
/2/ 

3 
5.98 

5 
2.12 

8 
8.00 

Stĺpce 
Spolu 

80 
80.00 

27 
27.00 

107 
 

  
Hodnota chí-kvadrátu je 6.37. Stupeň voľnosti 1 

a kritická hodnota pri hladine významnosti α = 0,05 je 3.84. 
Hodnota chí-kvadrátu je väčšia ako kritická hodnota. 
Štatistická závislosť medzi položkami 5 a 10 sa potvrdila, 
prijímame alternatívnu hypotézu a zamietame nulovú 
hypotézu. To znamená, že medzi postojom k náboženstvu u 
sestier a dôležitosťou starostlivosti o spirituálne aspekty 
zomierajúcich existuje štatisticky významná závislosť. 
 
Hypotéza 3: Vekom staršie sestry majú viac vedomosti 
pri identifikácii duchovnej tiesne, jako sestry vekovo 
mladšie. 
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Tab. 3  Kontingenčná tabuľka 3 Výpočet chí-kvadrátu 
Vedomosti o identifikácii duchovnej  tiesne 

 Viem 
/1/ 

Domnieva 
sa 
/2/ 

Neviem 
/2/ 

Riadky 
Spolu 

Do 25 
rokov 

/1/ 

7 
7.59 

15 
17.89 

7 
3.52 

29 
29.00 

Od 26 do 
35 rokov 

/2/ 

8 
7.07 

14 
16.65 

5 
3.28 

27 
27.00 

Nad 36 
rokov 

/3/ 

13 
13.34 

37 
31.46 

1 
6.20 

51 
51.00 

Stĺpce 
Spolu 

28 
28.00 

66 
66.00 

13 
13.00 

107 
 

 
Hodnota chí-kvadrátu je 10.75. Stupeň voľnosti 4 

a kritická hodnota pri hladine významnosti α = 0,05 je 9.49. 
Hodnota chí-kvadrátu je väčšia ako kritická hodnota. 
Štatistická závislosť medzi položkami 1 a 9 sa potvrdila, 
prijímame alternatívnu hypotézu a zamietame nulovú 
hypotézu. To znamená, že medzi vekom sestier 
a vedomosťami o starostlivosti o spirituálne aspekty 
zomierajúcich existuje štatisticky významná závislosť. 
 
Hypotéza 4: Dĺžka praxe sestier súvisí s pozitívnym 
vplyvom spirituálnych aspektov na  sestry. 
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Tab. 4 Kontingenčná tabuľka 4 Výpočet chí-kvadrátu 
Vplyv spirituálnych aspektov na sestry 

 Pozitívny 
/1/ 

Žiadny 
/2/ 

Riadky 
Spolu 

Do 5 rokov 
/1/ 

33 
32.85 

4 
4.15 

37 
37.00 

Od 6 do 10 
rokov 

/2/ 

21 
19.53 

1 
2.47 

22 
22.00 

Nad 11 
rokov 

/3/ 

41 
42.62 

7 
5.38 

48 
48.00 

Stĺpce 
Spolu 

95 
95.00 

12 
12.00 

107 
 

 
Hodnota chí-kvadrátu je 1.53. Stupeň voľnosti 2 

a kritická hodnota pri hladine významnosti α = 0,05 je 5.99. 
Hodnota chí-kvadrátu je menšia ako kritická hodnota. 
Štatistická závislosť medzi položkami 1 a 18 sa nepotvrdila, 
prijímame nulovú hypotézu a zamietame alternatívnu 
hypotézu. To znamená, že medzi dĺžkou praxe sestier 
a pozitívnym vplývaním starostlivosti o spirituálne aspekty 
zomierajúcich neexistuje štatisticky významná závislosť. 

Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že 
zomierajúcim chýba aj duchovná starostlivosť. Sestry 
považujú starostlivosť o spirituálne aspekty pacienta 
v svojej práci za dôležitú a potrebnú, prejavujú úprimný 
záujem venovať sa vnútru zomierajúceho vlastnou 
iniciatívou alebo prostredníctvom niekoho. Veriace sestry 
považujú spirituálne aspekty za dôležité pre všetkých 
zomierajúcich, potvrdila sa nám súvislosť medzi 
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reflektovaním dôležitosti spirituálnych aspektov a postojom 
sestier k náboženstvu. Nepriaznivým zistením je pre nás to, 
že nie všetky sestry v paliatívnom ošetrovateľstve poznajú 
práva zomierajúcich, potvrdil sa nám vplyv pracoviska 
na poznanie týchto práv. Dôležitosť veku a jeho vplyv sa 
prejavuje vo vedomostiach a schopnostiach sestier pri 
identifikovaní deficitu spirituálnych potrieb a prejavov 
duchovnej tiesne. Staršie sestry majú viac vedomostí 
a skúseností ako mladšie sestry. Neuspokojivé subjektívne 
hodnotenie sestier vyznieva aj ako pozitívna sebareflexia, 
ktorá je dôvodom riešenia tohto nepriaznivého zistenia 
a ochotou to riešiť ďalším vzdelávaním. Najväčším 
problémom pri uspokojovaní spirituálnych potrieb uvádzajú 
sestry absenciu času, pocity a emócie a pacientov nezáujem. 
Aj napriek týmto problémom starostlivosť o spirituálne 
aspekty pôsobí na sestry pozitívne a obohacuje ich. 
V starostlivosti o spirituálne aspekty zomierajúceho pacienta 
im pomáha hlavne viera, rodina, pevné základy vo výchove 
a nakoniec v náboženstve. Aj napriek nedostatku času, 
financiám a nerozhodnosti väčšina sestier má záujem 
vzdelávať sa v rámci spirituality v paliatívnej starostlivosti, 
bez ohľadu na to , či majú stredoškolské alebo 
vysokoškolské vzdelanie, aby spirituálna stránka pacienta 
bola stále akceptovaná a naplňovaná.  
Na základe zistených skutočností navrhujeme pre prax 
nasledovné odporúčania: 
Pre vrcholový manažment ošetrovateľstva: zabezpečiť 
dostatok personálu na paliatívnych pracoviskách; motivovať 
svojich zamestnancov zabezpečením vhodných podmienok 
pri poskytovaní starostlivosti o duchovnú stránku pacientov; 
organizovať celoústavné semináre, školenia, prednášky na 
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konkrétnych pracoviskách so zameraním na spirituálne 
aspekty v paliatívnej starostlivosti; dôsledný výber 
pracovníkov pri prijímaní do zamestnania. 
Pre sestry na strednej, prvej a základnej úrovni 
manažmentu: organizovať a efektívne využívať čas na 
jednotlivých pracoviskách; efektívne a racionálne 
manažovanie ošetrovateľskej starostlivosti; začleňovať do 
vzdelávacích akcií problematiku spirituálnych aspektov; 
spolupracovať s psychológom, psychiatrom a duchovnými 
pracovníkmi a rodinou pacienta; podporovať vytváranie 
zdravých medziľudských vzťahov na pracovisku; 
podporovať efektívnu komunikáciu a vzdelávať sa 
v komunikačných zručnostiach; starať sa o svoje duchovné 
zdravie.  

Výskumom sme zmapovali súčasnú situáciu 
ohľadom spirituálnych aspektov v paliatívnej starostlivosti. 
Priaznivým zistením je, že sestry v paliatívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti sú ohľaduplné k spirituálnym 
aspektom zomierajúcich, v starostlivosti o spirituálne 
aspekty majú zodpovedný prístup aj napriek niektorým 
problémom, či už nimi ovplyvniteľnými alebo 
neovplyvniteľnými. Spirituálne aspekty pozitívne vplývajú 
na sestry, duchovná stránka sestier vplýva na jej pohľad na 
život a aj napriek každodennému styku s ťažko chorými 
a zomierajúcimi, nespochybňujú svoju vieru a hodnoty. 
Týmto by mala sestra pomáhať vytvárať priaznivé 
podmienky na uspokojovanie spirituálnych potrieb pacienta. 
Pre náš výskum je nepriaznivé zistenie, že schopnosti a 
vedomosti sestier nie sú na vysokej úrovni, ale je dobrým 
dôvodom viac sa zaoberať touto problematikou. Výsledky 
výskumu by mali byť v rámci spirituálnych aspektov 
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užitočné pri poskytovaní kvalitnej paliatívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti. 
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Biologické potreby terminálne chorého pacienta 
Peregrimová Antónia 

 
Abstrakt: Paliatívno-hospicová starostlivosť v súčasnosti 
predstavuje čoraz viac preferovaný fenomén, zameraný na 
poskytnutie dobrej kvality života. Prvoradou úlohou je 
zamerať sa na človeka ako bio-psycho-sociálnu bytosť. 
Kľúčové slová: biologické potreby, bolesť, únava, 
komunikácia, smrť  
 
Abstract: Palliative-hospice care today is increasingly 
preferred phenomenon, aimed to provide a good quality of 
life. The primary task is to focus on people as bio-
psychosocialbeing.  
Key words: biological needs , pain, fatigue , 
communication, death 
 
Úvod 
Diagnostikovaním nevyliečiteľnej choroby sa menia priority 
terapie. Prvoradé už nie je vyliečenie, ale liečba symptómov 
sprevádzajúcich ochorenie. Bolesti, únava, nevoľnosť, 
zvracanie, strata chuti do jedla, obstipácia, diarhorea, 
nespavosť, dýchavičnosť, úľava od stresu sa stávajú 
poprednými problémami, ktoré je potrebné riešiť. Mení sa 
nielen fyziologický stav pacienta, ale celková psychická, 
sociálna a duchovná stránka. Každý terminálne chorý 
pacient je jedinečný, má rôzne potreby a požiadavky. Je si 
vedomý, že stanovením nevyliečiteľnej choroby sa 
približuje k smrti a táto informácia ho prenasleduje každú 
sekundu života. Táto správa nezanecháva stopy iba u 
samotného pacienta, ale postihuje i jeho blízkych a rodinu, 
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ktorí rovnako potrebujú pomoc. Paliatívna starostlivosť 
pokrýva všetky potreby terminálne chorého pacienta i jeho 
rodiny. 
Na stratégiu hospicovej starostlivosti poukazuje okrem 
iných aj zakladateľka hospicového hnutia v Českej 
republike lekárka Marie Svatošová, ktorej definícia pojmu 
hospic znie: "Hospic nesľubuje uzdravenie, ale tiež neberie 
nádej. Nesľubuje vyliečenie, sľubuje liečiteľnosť.“Do 
popredia sa dostávajú pacientove požiadavky a pohodlie, 
predpokladom čoho je, že jeho osobnosť nebude 
deformovaná a degradovaná stratou súkromia, stratou 
autonómie, stratou dôstojnosti, sociálnou izoláciou, liekmi, 
liečbou, technikou alebo nepríjemným okolím. Pacient v 
hospici vie, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, v 
posledných chvíľach života nezostane sám a za všetkých 
okolností bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. 
Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich sa 
zameriava najmä na zmierňovanie príznakov choroby a 
bolesti, poskytovanie fyzickej pohody a napokon na 
zabezpečovanie psychickej, sociálnej, emocionálnej a 
duchovnej podpory pacientovi a jeho blízkym vo finálnom 
štádiu ochorenia, pri úmrtí i v období smútku. K 
ošetrovateľskej starostlivosti patrí starostlivosť o mŕtve telo. 
Šafránková (2006) uvádza, že k činnostiam sestry patrí 
starostlivosť o pohodlie umierajúceho, byť prítomná pri 
lôžku čo najviac, udržovať do poslednej chvíle verbálny i 
neverbálny kontakt, kontrolovať bolesť, plniť ordinácie 
lekára, rešpektovať intimitu, sledovať fyziologické funkcie, 
vyprázdňovanie, postarať sa o bezpečnosť pacienta, o 
hygienu a stav lôžka, sledovať hydratáciu a výživu, 
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zaznamenávať do dokumentácie všetky zmeny, pri 
očakávanom úmrtí neodkladne informovať lekára. 
 
Biologické potreby 
Pri starostlivosti o zomierajúceho poskytujeme všetko to, čo 
by si sám doprial, aby sa cítil dobre. Sú to predovšetkým 
biologické potreby zamerané na starostlivosť o telo, jeho 
pravidelná hygiena vrátane prevencie preležanín, 
vyprázdňovanie, defekácia, močenie, strava a tekutiny, 
spánok a odpočinok, komfort, pohodlie a teplo, dodržiavanie 
primeraného pohybového režimu. Najdôležitejšie je plniť 
želanie chorého. Pokiaľ nemá žiadne špeciálne priania, mal 
by byť zachovaný jeho biologický rytmus. Prísne by sa mal 
dodržiavať nočný pokoj, ktorý by nemal byť prerušovaný 
podávaním liekov, ktoré nie sú bezpodmienečne nutné alebo 
hlasnými nočnými kontrolami. Ťažkosti sa môžu vyskytnúť 
aj pri zanedbaní potrebného príjmu tekutín. V tejto 
súvislosti má veľký význam pravidelná hygiena dutiny 
ústnej. Veľmi dôležitá je aj hygiena pacienta. Prístup 
ošetrovateľa k pacientovi počas vykonávania hygieny by 
mal byť založený na úcte a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. 
Pre pacienta je taktiež veľkým darom, keď môže zísť z 
postele. Chodiacim pacientom prospeje prechádzka po 
zariadení, kde sa už s biologickou potrebou pohybu spája aj 
potreba sociálneho kontaktu. Ďalšou prirodzenou potrebou 
človeka je potreba vylučovania. Zomierajúci pacienti sú 
však vo väčšine prípadov inkontinentní. Ošetrovateľský 
personál by im mal vždy zabezpečiť čistotu a pohodlie. Pri 
ochoreniach srdca a pľúc vystupujú do popredia ťažkosti s 
dýchaním. Tu je veľmi dôležité polohovať pacienta, 
zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu, prípadne 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

270 

poskytnúť pacientovi kyslík. (Dobríková-Porubčanová, P., 
2005).  
 
 
Bolesť 
Jednou z najčastejších foriem utrpenia ťažko chorých 
a umierajúcich pacientov je bolesť. Základom paliatívnej 
starostlivosti je jej tíšenie. Tým, že bolesť umierajúcemu 
zmiernime, prinesieme mu v prvom rade potrebnú úľavu. 
Nesprávne zvládnutá bolesť zo strany personálu často krát 
posúva pacienta do roviny, kedy začne uvažovať 
o eutanázii. Ale to svedčí len o tom, že personál niekde 
zlyhal, preto sa treba rozprávať a hľadať príčinu. V dnešnej 
dobe sa netreba báť bolesti, existuje taká široká škála liekov, 
že aj keď sa nám možno nepodarí odstrániť bolesť, ale 
zmierniť jej intenzitu určite (M. Svatošová). „Bolesť je 
veľmi nepríjemný subjektívny pocit, ktorý prežíva človek 
sám a nemôže sa oň podeliťs inými. Môže byť taká 
intenzívna, že zaujme celú pacientovu myseľ a zmení i celý 
život. (Kozierová, B.,1995). Bolesť je príznak, ktorý sa 
veľmi často objavuje u ľudí v terminálnej fáze života. Býva 
až u 90 %pacientov s onkologickým ochorením. Má 
zásadný vplyv na momentálny komfort pacienta, náladu, na 
spoluprácu pri liečbe a celkovú motiváciu k životu. 
Nedostatočné liečenie a miernenie bolesti spôsobuje 
pacientovi zbytočné utrpenie, ktoré sa odráža ako v rovine 
somatickej, tak i psycho-sociálno-duchovnej. Neliečená 
bolesť vedie k obmedzeniu hybnosti až k imobilite, 
nechutenstvu, malnutrícii až kachexii, k sociálnej dysfunkcií 
a až k izolácií. Bolesť je prítomná vtedy, kedy pacient tvrdí, 
že ju pociťuje. Keďže ide o pocit subjektívny, je veľmi 
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neľahké bolesť hodnotiť. Hodnotenie bolesti niekedy 
sťažujú i sami pacienti, keď popierajú bolesť alebo ju 
považujú za neliečiteľný príznak ich ochorenia. 
Nedostatočné liečenie môže byť spôsobené nesprávnym 
hodnotením bolesti. Na hodnotenie bolesti sa používajú 
rôzne škály (Príloha1), na ktorých pacient vyznačí intenzitu 
bolesti. Bolesť môže vyjadriť i mierou schopnosti 
vykonávať každodenné činnosti. Je dôležité, aby si sestra 
všímala i neverbálne prejavy bolesti. Tíšenie bolesti patrí k 
prvoradým úlohám v paliatívnej medicíne. Úľava od bolesti 
všetkými dostupnými prostriedkami umožňuje chorému 
zapojiť sa do bežných denných aktivít. Pri dnešných 
farmaceutických pokrokoch nemusí žiadny pacient trpieť 
neznesiteľnou bolesťou. (Smoleňová, L.,2008). Dôležitá je 
správna voľba analgetickej liečby. Výhodnejšie je 
podávanie analgetík podľa časového rozvrhu, nie podľa 
potreby. Základným cieľom liečby je, aby bolesť 
neovplyvňovala pacientov spánok, ďalším stupňom je 
neprítomnosť bolesti v pokoji a najideálnejším cieľom je 
bezbolestný pohyb. Nie je možné u každého pacienta tento 
stupeň dosiahnuť. Vnímanie a reakcia na bolesť sú 
výsledkom interakcie mnohých faktorov. Ošetrovateľský 
personál, ktorý sa stará o pacientov trpiacich bolesťami, si 
musí predovšetkým uvedomiť, že prichádza do styku so 
širokou škálou biologických odlišností i odlišností v 
správaní pacienta, ktoré sa nedajú vždy jednoznačne 
definovať. (Dobríková-Porubčanová, P., 2005). Strach z 
ochorenia býva často spojený so strachom z bolesti. Je 
nevyhnutné venovať tejto oblasti stálu a dostatočnú 
pozornosť a využívať všetky dostupné poznatky a 
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prostriedky k riešeniu tohto problému a následnému 
zlepšeniu kvality života. 
 
Výživa a hydratácia 
Výživa a tekutiny majú význam pre pacientov v paliatívnej 
starostlivosti nie s ohľadom na predlžovanie života, ale 
vzhľadom na zmiernenie symptómov a zlepšenie kvality 
života, fyzickú a psychickú pohodu pacienta. Pri pokročilom 
štádiu ochorenia dochádza k dôvodom, ktoré vedú 
k zníženiu, až úplnej strate schopností prijímať tekutiny 
a stravu per os.    
U dlhodobo chorých a zomierajúcich často krát dochádza 
k nedostaočnému príjmu živín, ktorý manifestuje 
nechutenstvom, nauzeou, zvracaním, stratou telesnej 
hmotnosti, vypadávaním vlasov, stratou podkožného tuku...  
Pokiaľ nie je možné kŕmiť pacienta perorálnou cestou, 
nastupuje možnosť zavedenia NGS, prípadne PEG. V tomto 
prípade je pacient kŕmený len nutričnou stravou, ktorá plne 
nahrádza výživovú hodnotu klasickej stravy. 
Otázka výživy a hydratácie u terminálne chorých pacientov 
na smrteľnej posteli v súvislosti s infúziou je veľmi dôležitá. 
Infúzie za účelom výživy a hydratácie u takýchto pacientov 
nemajú čo robiť. Často krát príbuzní nechcú pochopiť, že 
spúšťanie infúzií nemá význam. Takýto organizmus už 
žiadne tekutiny neprijme, pretože je zmenené celé vnútorné 
prostredie, rozvrátené minerály a znížená hladina krvných 
bielkovín. Tým, že pacientovi spustíme infúziu 
nedosiahneme nič, len to, že sa začnú tvoriť edémy 
a dochádza k bronchiálnej sekrécii. Pacient sa vtedy dostáva 
do stavu, kedy nevie hlieny vykašľať, preto je potrebné 
odsávať ho. (M. Svatošová). Často krát sa nám naskytuje 
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otázka :“Ako s pacientom, ktorý umiera a pýta si vodu?“ 
Pokiaľ pacient umiera v agónii, tak pocit smädu nevníma. 
Vtedy je potrebné udržiavať dutinu ústnu čistú, zvlhčovať 
pery. Pokiaľ pacient umiera pri vedomí, tak smäd je 
potrebné riešiť, ale nie infúziou. Veľmi nápomocní sú aj 
príbuzní, ktorí sedia pri lôžku pacienta a ponúkajú vodu 
v malých dávkach, podávaných napríklad aj striekačkou. 
Samozrejme aj tu sa naskytuje riziko pri podávaní tekutín 
perorálnou cestou, a to aspirácia.  
 
Vyprázdňovanie 

Pri posudzovaní vyprázdňovania berieme do úvahy 
aj vplyv faktorov ako je choroba, lieky, vek a pohlavie, 
príjem potravy, príjem a výdaj tekutín, vykonávanie 
denných činností, schopnosť postarať sa  o seba,  
sebahodnotenie a  existenciu podpory (rodiny, blízkych). 

V súvislosti s vyprázdňovaním močového mechúra 
sú najčastejšie problémy  pacientov v paliatívnej 
starostlivosti retencia, inkontinencia a infekcia. Dôležité je 
posudzovať, či má pacient zabezpečené potrebné pomôcky, 
či pacient (rodina) venuje zvýšenú pozornosť hygiene 
v súvislosti s inkontinenciou, či nie sú prítomné príznaky 
infekcie alebo narušenie celistvosti kože, potreba zavedenia 
permanentného katétra. Permanentný katéter zavádza 
u mužov lekár, u žien sestra a to za prísne sterilných 
podmienok. Tesne po zavedení sledujeme hematúriu 
a množstvo moča. V dôsledku predchádzania infekcie 
močových ciest prebieha výmena PMK raz za mesiac. 
Posudzujeme potrebu informovanosti pacienta (rodiny) pri 
zvládaní ťažkostí s inkontinenciou. Ošetrovateľský personál 
by mal vždy zabezpečiť inkontinentným čistotu a pohodlia. 
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Pacient sa cíti veľmi nepríjemne a psychicky svoju 
inkontinenciu zle znáša. Práve preto je potrebné, aby človek, 
ktorý ho ošetruje pristupoval k nemu s ochotou pomôcť 
a s úctou. Pacient musí cítiť, že to pre personál nie je žiadna 
obeť, ale že to robí s láskou. (P. Dobríková-Porubčanová). 
Pri vyprázdňovaní stolice sa stretneme s problémom zápchy, 
hnačky, meteorizmu a inkontinencie stolice. U všetkých 
pacientov v paliatívnej starostlivosti je najmä riziko vzniku 
zápchy. Hodnotiace nástroje na posudzovanie zápchy by 
mali byť validné, ľahko a jednoducho použiteľné v praxi.  
Posudzovanie zápchy zahŕňa anamnézu, dopad zápchy na 
kvalitu života, fyzikálne vyšetrenie, identifikáciu rizikových 
faktorov, dokumentovanie a pravidelné posudzovanie 
vplyvu jednotlivých farmakologických 
a nefarmakologických intervencií /senný čaj, zvýšený 
príjem vláknin v strave/ a pohody pacienta. K posudzovaniu 
zápchy je možné použiť škálu a záznam stolice. Zápcha 
môže spôsobovať pacientovi ďalšie problémy - paradoxnú 
hnačku spojenú s inkontinenciou, nechutenstvom, 
nevoľnosť, vracanie, bolesť brucha, retenciu moču, tiež 
psychické a kognitívne problémy – stres, úzkosť,  
zmätenosť, a to zvlášť u starých ľudí. Za hnačku 
považujeme časté vyprázdňovanie riedkej stolice, častejšie 
než dva krát denne. Takéto hnačky vedú k rôznym 
komplikáciám, ako je dehydratácia, renálna insuficiencia, 
perianálny absces, zaparenina. Dôsledkom hnačiek môže 
byť zhoršené dýchanie, či vstrebávanie živín s následnou 
poruchou výživy. V paliatívnej starostlivosti sú príčiny 
hnačiek rôzne: infekcie, toxický účinok protinádorových 
liekov, rádioterapia abdominálnej oblasti, enterálne výživa 
podávaná sondou, onkologické ochorenia čreva. 
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Neúmyselne spôsobená hnačka zo strany personálu môže 
vzniknúť podaním laxatív. Vtedy je potrebné ihneď prerušiť 
liečbu a hnačka ustúpi do dvoch dní. 
Pri posudzovaní vyprázdňovania stolice sestra zisťuje 
informácie o predchádzajúcich alebo súčasných problémoch 
s vylučovaním stolice, normálne defekačné návyky pacienta, 
frekvenciu vyprázdňovania, charakter stolice- farbu, 
konzistenciu, tvar, množstvo, zápach, patologické prímesy, 
dôležité je vykonať fyzikálne vyšetrenie brucha, získať 
informácie o faktoroch ovplyvňujúcich defekáciu, 
u pacientov so stómiou posúdiť farbu stómie, veľkosť a tvar, 
krvácanie, stolicu, stav kože v okolí stómie (Lackovská, M., 
Žiaková, K., 1999).  Stretávame sa s prípadmi, kde práve 
stómia sa stáva dôvodom zlyhania starostlivosti v domácom 
prostredí. Vtedy príbuzní zvažujú umiestnenie pacienta 
v zariadení, kde ja personál, ktorý zvládne starostlivosť 
o stómiu a samotného pacienta. Chybou pri jej ošetrovaní je 
nedostatočné osušenie a očistenie kože v okolí stómie, 
vystrihnutie príliš veľkého otvoru na kolostomickom 
sáčku...  
 
Spánok/ odpočinok 
 

Spánok je zotavovací dej, ktorý poskytuje organizmu 
a hlavne nervovým bunkám odpočinok potrebný k obnove 
a načerpaniu nových telesných a duševných síl. 
V paliatívnej starostlivosti veľmi častým problémom 
pacientov sú poruchy spánku . Je viacero príčin, ktoré ich 
môže spôsobovať. K najčastejším patrí bolesť, duševné 
ťažkosti ako je úzkosť, strach, osamelosť, depresia, výčitky. 
Pacienti rozmýšľajú o chorobe, o smrti,  čo bude s nimi 
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ďalej, s ich rodinou. Pacienti sa cítia vyčerpaní, potrebujú 
viac odpočívať.  K najčastejším poruchám spánku patrí 
insomnia, kedy môžu byť ťažkosti so zaspávaním 
(iniciálna), so zotrvávaním spánku, kedy sa pacient v noci 
často prebúdza (intermitentná) a s prebúdzaním sa zavčasu 
ráno, alebo predčasne (terminálna). Z ďalších porúch to 
môže byť hypersomnia, parasomnia, narkolepsia.  
Pri posudzovaní spánku sestra hodnotí : prítomnosť 
faktorov, ktoré môžu zapríčiňovať poruchy spánku  (bolesti, 
nevhodná poloha, hluk, obavy, nesplnené túžby, úzkosť, 
depresia ), faktory, ktoré môžu vyvolávať budenie sa zo 
spánku, informácie o charaktere spánku ( koľko hodín 
pacient spí cez deň, v noci, kedy zaspáva, kedy vstáva, aká 
je kvalita spánku, prebúdzanie sa v noci, ďalej si zisťuje ako 
sú vytvorené podmienky spánku (poloha, posteľ, vankúše, 
prikrývky,  vetranie, svetelné telesá a ich použitie v noci), 
rituálne činnosti pred zaspávaním ( čítanie, teplý kúpeľ, TV, 
masáž chrbta a i.). Dôležité je, aby zistila aj užívanie 
analgetík, antidepresív, hypnotík, sedatív. Hodnotí zmeny 
spánku – charakter a príčinu, vplyv na denný život, spôsob 
riešenia a jeho efektívnosť. Súčasťou posúdenia je aj 
hodnotenie psychického stavu, charakter a individuálne 
prejavy (Lackovská, M., Žiaková, K., 1999). 
K posudzovaniu spánku môžeme použiť spánkový diár. 
Odpočinok je telesný a duševný pokoj, ide o relaxáciu bez 
emočného stresu a uvoľnenie napätia, úzkosti. Môže byť 
pasívny (TV, hudba, čítanie, pobyt na tersase), alebo aktívny 
(nácvik chôdze, rehabilitácia). 
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Únava  
 Únava je symptómom sprevádzajúci väčšinu 
chronických a život ohrozujúcich ochorení. Je komplexný 
stav, ktorý pôsobí na fyzickú, mentálnu, emocionálnu 
a sociálnu stránku človeka. Jej etiológia je multifaktoriálna, 
a preto si vyžaduje multidisciplinárny prístup. Intenzita 
únavy môže byť hodnotená na číselnej škále „0-10“ podľa 
ESAS, čo umožní plánovať aktivity a odpočinok, ako aj 
ošetrovateľské intervencie. 

Paliatívna starostlivosť rieši vplyv únavy: na pohodu 
pacienta, každodenné činnosti, vzťahy s rodinou a priateľmi, 
náladu a dodržiavanie liečebného režimu. Pri  posudzovaní 
únavy  v paliatívnej starostlivosti môžeme zistiť tieto 
prejavy: fyzické– strata schopnosti vykonávať telesné 
aktivity, neschopnosť dokončiť úlohy (domáce práce, 
záujmové aktivity), pokles sily, tachykardia pri námahe 
a anémii, dušnosť, ktorá je takmer vždy spojená práve 
s únavou, psychické a afektívne – nedostatok energie, strata 
motivácie, smútok, úzkosť, depresiu; kognitívne – 
neschopnosť jasne uvažovať,  o niečom rozhodovať, čo 
zhoršuje kvalitu života a dôstojnosť pacient.a, nedostatok 
informácií o vplyve liečby na výskyt únavy.  

Únava je u paliatívnych pacientov spôsobená 
z dôvodu nechutenstva, nevoľnosti a vracania, hnačiek, čo 
môže byť aj v dôsledku nádorového ochorenia alebo 
protinádorovej liečby – chemoterapie, rádioterapie 
(O´Connor, Aranda, 2005).      

 
Mobilita / imobilita/, dekubity  

Jedným zo základných životných dejov je pohybová 
aktivita, ktorá umožňuje človeku orientovať sa v prostredí, 
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reagovať na situácie, získať pohybové návyky a zručnosti. 
Vedie k pocitu samostatnosti a nezávislosti. Aktivita 
pacienta je vždy podmienená tým, ako  sa celkovo cíti, aké 
sú jeho momentálne zdravotné ťažkosti a problémy. 
U nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich obvykle potreba 
aktivity postupne klesá, čo sa prejavuje obmedzením až 
stratou sebestačnosti pacienta. Ťažko chorí pacienti už na 
pohyb nemajú ani dostatok síl, pohyby sprevádzajú bolesti, 
pacienti sú vyčerpaní a často krát dochádza až k depresii. 
Tento stav prechádza postupne do imobility. Imobilita je 
častým problémom pacientov s nevyliečiteľným ochorením. 
Príčinou môže byť celková slabosť, paréza, bolesť. Pacienti 
pritom pociťujú bezmocnosť, seba vnímajú ako bremeno 
a záťaž pre iných (rodinu, sestru). Vyvoláva to u nich zmeny 
v psychike - apatiu, beznádej, nepokoj, podráždenosť  až 
depresiu. Imobilita môže viesť až k imobilizačnému 
syndrómu, pri ktorom sú postihnuté jednotlivé systémy  
organizmu. Dôležité je poznať  do akej miery je pacient 
závislý na pomoci sestry. U pacienta musíme podporovať, 
ak je to možné, jeho samostatnosť. 
Pri posúdení mobility a imobility sestra hodnotí schopnosť 
pacienta vykonávať aktivity denného života (napr. 
stravovanie, obliekanie, hygiena, chôdza, udržiavanie moču 
a stolice, užívanie chodítka, vozíka, schopnosť presunu 
z postele do kresla, komunikácia).  Sestra môže k tomu 
použiť niektoré bodovacie systémy.  
Hygiena pacienta je veľmi dôležitá. Nejde len o umývanie, 
ale aj o úpravu zovňajšku. Je to veľmi individuálna 
záležitosť, no pre určitú skupinu ľudí snáď jedna 
z najdôležitejších, preto že im to dodáva pocit dôstojnosti 
a sebavedomia. Je preto potrebné pri akejkoľvek intervencii 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

279 

v hygienickej starostlivosti o pacientov rešpektovať ich 
ľudskú dôstojnosť, neponižovať ich, nehovoriť o nich 
v tretej osobe a neignorovať ich prítomnosť. Cieľom 
hygieny je prevencia dekubitov, infekcie a zachovanie 
komfortu a kvality života. Personál by mal zabezpečiť 
hygienu celého tela denne na lôžku, dutiny ústnej, 
starostlivosť o uši, kožu, nechty. Raz v týždni aj podľa 
potreby celkový kúpeľ na polohovateľnej vani v kúpeľni. 
Dôležitú úlohu zohráva aj hygiena prostredia a lôžka. 
Dôslednou hygienou, polohovaním, včasnou rehabilitáciou 
prispievame k prevencii vzniku dekubitov u imobilného 
pacienta. 
 
Komunikácia 
Dobrá komunikácia je dôležitým základom interakcie medzi 
zdravotníckymi pracovníkmi a ľuďmi v terminálnom štádiu 
ochorenia. Dobrá komunikácia môže pozitívne ovplyvniť 
psychický stav a kvalitu života chorých, dokonca môže byť 
nápomocná v zmiernení telesných symptómov. (O´Connor, 
M., 2005). V komunikácii so zomierajúcimi pacientmi 
prevláda neverbálna komunikácia nad verbálnou. „Verbálna 
komunikácia predstavuje to, čo si sestra a pacient navzájom 
oznamujú slovami. Zo strany sestry by mala byť presná, 
jasná, primeraná a predovšetkým zrozumiteľná. Vedieť 
vyjadriť škálu citov je neľahké, ale v práci sestry na 
vytvorenie optimálneho vzťahu medzi ňou a pacientom 
nevyhnutné. Slová majú významnú informačnú hodnotu. 
Prostredníctvom nich sestra rozpráva, vysvetľuje, získava, 
presviedča, motivuje, povzbudzuje.“ (Kristová, J., 2002). 
Sestra pri práci s nevyliečiteľne chorým pacientom dokáže v 
určitých prípadoch viac vyjadriť neverbálnou komunikáciou 
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ako verbálnou. Pacient ocení často krát viac dotyk rukou a 
milý úsmev na tvári. Neverbálnymi spôsobmi naznačujeme 
pacientovi predovšetkým svoj citový stav. Preto je veľmi 
dôležité, aby sestra vedela vhodne kombinovať svoj 
verbálny a neverbálny prejav. Nech už tento proces prebieha 
akýmkoľvek spôsobom, komunikujúci musia byť schopní 
efektívne vyjadriť svoje myšlienky, pretože pacienti i tí, 
ktorí sa o nich starajú, sú závislí na informáciách od 
zdravotníckych odborníkov. Preto je efektívna komunikácia 
v paliatívnej starostlivosti veľmi významná. Neefektívna 
komunikácia je zdrojom ťažkostí mnohých pacientov i tých, 
ktorí sa o nich starajú. (Payneová, S., 2007). Komunikácia v 
paliatívnej starostlivosti zahŕňa aktívne počúvanie, otvorenú 
komunikáciu, hodnotenie pacientovej vedomosti o ochorení 
a prognóze, citlivé a empatické podávanie informácií, 
schopnosť podávať informácie po častiach, schopnosť 
povedať pravdu bez potlačenia nádeje, zvládanie ťažkých 
otázok, podávanie negatívne pôsobiacich správ, adekvátne 
reakcie na strach klienta a jeho rodiny.(Smoleňová, L., 
2007). Je dôležité uvedomiť si, že zomierajúci vo svojej 
osamelosti potrebujú komunikáciu a výmenu pocitov ešte 
naliehavejšie ako iní chorí. Pri starostlivosti o ťažko 
chorých alebo zomierajúcich je potrebné zvoliť vhodný 
spôsob komunikácie, ktorý volíme vzhľadom na to, v akom 
štádiu ochorenia sa zomierajúci nachádza a v akej je fáze 
zvládania a vyrovnávania sa s ochorením. Komunikácia je 
základom získania a vybudovania dôverného vzťahu medzi 
zdravotníckym personálom a pacientom, ktorý vo veľkej 
miere zlepšuje starostlivosť a pomáha odstraňovať úzkosť a 
stres pacienta a jeho blízkych. 
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Starostlivosť o mŕtve telo 
Sestra v ošetrovateľskej praxi mnohokrát ako prvá zisťuje 
neisté známky smrti a privoláva k zomretému lekára, aby 
vykonal obhliadku mŕtveho. 
„Mŕtvemu telu treba preukazovať úctu, ktorá mu prináleží“ 
(Krišková et al., 2001, s. 698). 
Sestra pripraví pre obhliadajúceho lekára zdravotnú 
dokumentáciu: 

• chorobopis, 
• list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie 

o úmrtí v 3 exemplároch, 
• sprievodný list ku klinickej pitve mŕtveho, ak sa 

pitva bude realizovať v 4 vyhotoveniach, 
• záverečnú správu, resp. resuscitačný záznam, ak sa 

resuscitovalo. 
Starostlivosť sestry o mŕtve telo a pozostalosť zahŕňa: 

• prípravu pomôcok k starostlivosti o mŕtve telo, 
• ak je to možné sestra požiada spolupacientov, aby 

opustili pacientsku izbu, 
• k posteli zomretého postaví zástenu, 
• očné mihalnice zatvorí a na očné viečka priloží 

navlhčené mulové tampóny v alkohole, 
• odpojí zomretého od prístrojov, 
• položí mŕtveho do vodorovnej polohy s hornými 

končatinami pozdĺž tela alebo skríženými na bruchu 
a odstráni z lôžka vankúš, prikrývku a pomocné 
zariadenia postele, 

• zomretého vyzlečie, 
• označí mŕtve telo podľa zvyklostí pracoviska 

odstráni všetky pomôcky (permanentnú cievku, 
kyslíkové okuliare, kanylu a pod., ako aj náplasti), 
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• skráti drény a ponechá ich v rane, 
• odstráni hodinky a šperky, do záznamu (dvojmo) 

v prítomnosti druhej sestry uvedie značku hodín 
a zapíše ich ako šperky z bieleho a žltého kovu, 

• umyje telo zomretého a upraví vlasy, 
• pod zadok vloží absorpčnú podložku na zachytenie 

moču a stolice po uvoľnení sfinkterov, 
• do úst vloží zubnú protézu, 
• ak je to potrebné fixuje čeľusť a sánku ovínadlom 

okolo hlavy, 
• upravené telo zabalí do plachty a nechá ho 2 hodiny 

na posteli, 
• vykoná starostlivosť o pozostalosť zomretého 

v prítomnosti druhej sestry – spíše v dvoch 
vyhotoveniach všetky veci zomretého, ktoré 
príbuzným vydá na základe predloženého 
občianskeho preukazu, do dokumentácie o vydaní 
pozostalosti sestra zaznamená meno, priezvisko, 
príbuzenský vzťah a číslo občianskeho preukazu 
osoby, ktorá pozostalosť preberá, 

• vypíšte ošetrovateľský záznam o úmrtí, 
• podľa poverenia lekára oznámi príbuzným úmrtie 

pacienta (osobne, telefonicky), 
• odhlási zomretého zo stavu pacientov na oddelení, 

z dokumentácie určenej pre zdravotnú poisťovňu 
a zo stravy, 

• po uplynutí dvoch hodín zabezpečí transport 
mŕtveho tela do rozlúčkovej miestnosti, 

• zabezpečí upratanie a starostlivosť o pomôcky, 
vrátane nemocničnej postele a vetrania. 
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Práva zomierajúceho  
 
Mám právo na to, aby sa so mnou zaobchádzalo ako so 
živým človekom až do mojej smrti. 
Mám právo si udržať nádej, než už sa zameriava na 
čokoľvek. 
Mám právo vyjadriť svoje city, týkajúce sa blížiacej sa smrti 
a to svojím vlastným spôsobom. 
Mám právo zúčastniť sa na rozhodnutiach, ktoré sa týkajú 
mňa samého. 
Mám právo na to, aby som nezomieral osamotený. 
Mám právo na úľavu od bolesti. 
Mám právo na čestné odpovede na moje otázky. 
Mám právo na to, aby ma nikto neklamal. 
Mám právo na to, aby mi vo chvíli, keď si uvedomím 
hroziacu smrť, pomohla moja rodina 
a aby pomoc bola poskytnutá aj mojim príbuzným. 
Mám právo umrieť pokojne a dôstojne. 
Mám právo ponechať si svoju individualitu a nebyť súdený 
za moje rozhodnutia, ktoré môžu byť v protiklade so 
stanoviskami iných. 
Mám právo na rozhovory a rozširovanie svojich 
náboženských alebo duchovných názorov bez ohľadu na to, 
čo znamenajú pre iných. 
Mám právo na to, aby sa o mňa starali citliví, starostliví a 
skúsení ľudia, ktorí sa budú snažiť porozumieť mojim 
potrebám 
Mám právo očakávať, že neporušiteľnosť ľudského tela sa 
bude rešpektovať aj po mojej 
smrti. 
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2. Komunikácia s pacientom podľa fáz (Elisabeth 
Kübler-Ross) 
Model Kübler-Rossovej hovorí o tom, že je dôležité si 
uvedomiť, že jednotlivé fázy nemusia prebehnúť kompletne, 
či chronologicky. Nie každý, kto zažíva situáciu ohrozujúcu 
život, či ho mení, pociťuje všetkých päť fáz a taktiež nie 
každý kto ich zažíva ich musí bezpodmienečne prežívať 
v danom poradí. Reakcie na chorobu smrť či stratu sú stejne 
jedinečné ako osoba, ktorá ich zažíva. Preto ani niektoré 
z fáz nemusia vôbec nastať, alebo môžu byť prežité v inom 
poradí a niektorí ľudia niektoré fázy prežívajú neustále 
dokola.  
Štádiá zomierania:  
Prvá fáza – neochota prijať pravdu a izolácia, šok, popretie 
reality: “Ja nie!“  
Prvú fázu tvorí primárna reakcia umierajúceho na osud. 
Veľmi často ju prežíva ako šok, a to tým viac, ak poznanie 
reality odhalí náhoda, alebo ak sa niekoľkotýždňové dohady 
zrazu, neočakávane potvrdia. Správanie postihnutých v tejto 
fáze je často impulzívne a nekontrolované, dochádza k 
spochybňovaniu klinických nálezov, podozrievanie lekárov 
z omylu, niekedy k obráteniu sa na iných odborníkov v 
snahe vyvrátiť pôvodný nález či diagnózu. Obrana pred 
vlastným osudom zachádza tak ďaleko, že sa obavy z 
vlastnej smrti prenášajú na iných pacientov, popretím a 
potlačením faktu sa uvádza do chodu mechanizmus, ktorý 
možno pozorovať aj pri iných konfliktných situáciách, 
pričom pacient odmietne nevyhnutné diagnostické úkony a 
liečebné opatrenia s tým, že ich nepotrebuje. Hrozí aj 
nebezpečenstvo samovraždy.  
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Druhá fáza – Hnev, vzbura, rezonantná afektívna reakcia: 
“Prečo práve ja? Prečo práve ja musím byť chorý, a vy 
nie?!“  
 
Túto fázu charakterizuje začínajúce sa vyrovnávanie, 
zmierovanie sa pacienta s osudom, čo sa navonok prejavuje 
hnevom, výbušnosťou až agresivitou. Umierajúci poznáva 
nezvratnosť situácie a zúfalo sa jej bráni, sám sa pritom javí 
ako nespravodlivý a najmä nevďačný, pričom sa jeho 
výbuchy hnevu obracajú aj proti ľuďom, ktorí mu chcú to 
najlepšie alebo ku ktorým ho viažu osobitne hlboké citové 
putá. Dostáva sa do konfliktu s ošetrujúcim personálom. 
Reakcia okolia, ktoré umierajúceho nechápe, vedie k 
zvýšenej izolácii a tak niekedy bývajú prejavy pacienta 
menej výrazné, akoby mal len zlú náladu. Často sa jeho 
hnev môže obracať i dovnútra, pričom niekedy sa dá 
pozorovať výrazný sklon k sebatrýzneniu a sebatrestaniu. 
Tieto výbuchy hnevu v podstate zodpovedajú volaniu o 
pomoc a vyvierajú z bezmocnosti človeka odsúdeného na 
smrť, čo si vyžaduje hlboké pochopenie zo strany okolia.  
 
Tretia fáza – Vyjednávanie: “Možno predsa len nie ja, ešte 
nie.“  
 
Správanie pacienta sa v tejto fáze mení, zdá sa, akoby sa 
trochu vyrovnal so skutočnosťou a začína akoby 
“vyjednávať“ s osudom (respektíve s Bohom, s vyššou 
mocou) o čas. Prejavuje sa to stanovením si cieľov, ktorých 
sa chce ešte dožiť (napríklad okrúhle jubileum, svadba detí, 
vnúčatá a pod.). Objavuje sa aj iracionálna nádej, že sa nič 
zlé nestane. Môže zreteľne vystúpiť aj blúdenie medzi 
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nádejou a istotou, prípadne sa pacient začne snažiť získať 
informácie nových liečebných postupov, terapeutických 
pokusov v iných zariadeniach, pedantne kontrolovať svoju 
liečbu; to všetko v snahe dosiahnuť odklad neodvratného.  
Štvrtá fáza – Depresia, zúfalstvo: “Aký to má pre mňa 
zmysel, čo to pre mňa znamená?“  
Začiatok tejto fázy veľmi závisí od telesného stavu 
umierajúceho. Toto štádium nastupuje zvyčajne vtedy, keď 
choroba výrazne pokročila a pacient viditeľne stráca fyzické 
sily, takže on i jeho okolie si uvedomujú, že je 
nevyliečiteľne chorý; táto fáza môže prebiehať veľmi 
nenápadne, pacient akoby potichu hľadal zmysel svojho 
utrpenia, života a smrti. Vzdá sa nereálnych nádejí a 
výhovoriek, od ošetrujúceho personálu nič nežiada, len ticho 
sedí či leží. Depresiu vyvoláva ľútosť, že musí všetko 
opustiť, rozlúčiť sa so všetkými osobami, s ktorými má 
vzťah; uvedomuje si, že končí jeho úloha v rodine, 
zamestnaní a spoločnosti. Základná depresívna nálada núti 
niekedy umierajúceho k tomu, aby žiadal o “vyslobodzujúcu 
injekciu“, ktorou by si skrátil proces čakania na smrť, alebo 
sa objaví náhly pokus o samovraždu. Je nepochybné, že 
práve tu je dôležité rozpoznať depresívny stav a pomôcť 
pacientovi vyrovnať sa s osudom.  
 
Piata fáza – Akceptácia, prijatie, zmierenie: “Áno, ak to 
musí byť, prijímam to.“  
 
V poslednom štádiu pred vlastnou smrťou sa zomierajúci 
vyrovnáva s chorobou, zmieruje sa s koncom života, 
odpútava sa od žitia. Niekoľko dní pred koncom života 
často nastáva eufória, teda posledný rozkvet síl, 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

287 

charakterizovaná celkom bdelým stavom a podielom na 
živote. Pacient sa začne zaujímať o okolie, o druhých, o 
verejný život, vyjadruje svoje priania. Sú to posledné 
okamžiky človeka, pri ktorých by túto jeho poslednú 
spoločnú radosť mala zdieľať jeho rodina, či najbližší. 
Emočná bolesť, ktorú doteraz pociťoval, ustupuje až celkom 
vymizne. Zjavuje sa nová nádej, a to nádej, že život, prežité 
utrpenie a smrť majú hlboký, skrytý zmysel. Veriaci túto 
nádej vkladajú v Boha, v transcendentno, ale aj ostatní ľudia 
nachádzajú svoj individuálny zmysel. Možno konštatovať, 
že pre pacienta je ideálne dospieť a pomôcť mu dospieť až k 
tomuto stavu, k zmiereniu. Následne eufóriu vystrieda 
smrteľná kóma. Umierajúci prestáva reagovať na slová, 
vzdiaľuje sa od života, na ktorý už nemá silu. Komplexná 
terminálna starostlivosť. 
 
 
Cieľom starostlivosti o smrteľne chorých je vo všeobecnosti 
zlepšiť kvalitu prežívania pri plnohodnotnom naplnení ich 
opodstatnených potrieb a prianí. Príkladom vyjadrenia 
týchto potrieb môže byť aj americká Charta zomierajúcich, 
podľa ktorej má takýto pacient  
právo:  
- na to, aby sa s ním zaobchádzalo až do smrti ako s ľudskou 
bytosťou  
- na nádej, a nezáleží na tom, že sa mení jeho životná 
perspektíva  
- vyjadriť svoje pocity a emócie týkajúce sa blízkej smrti  
- podieľať sa na rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o 
neho  
- na stálu zdravotnícku starostlivosť, napriek tomu, že sa 
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cieľ “uzdravenia“ jeho choroby mení na “zachovanie 
pohodlia a kvality života“  
 
- nezomrieť opustený  
 
- byť ušetrený bolesti  
 
- na poctivé odpovede na svoje otázky  
 
- nebyť klamaný  
 
- na pomoc rodiny a na pomoc pre rodinu v súvislosti s 
prijatím svojej smrti  
- zomrieť pokojne a dôstojne  
 
- uchovať si svoju individualitu  
 
- na láskavé pochopenie svojich rozhodnutí a názorov  
 
- byť ošetrovaný pozornými, citlivými a skúsenými ľuďmi, 
ktorí sa pokúsia porozumieť pacientovým potrebám a ktorí 
budú prežívať zadosťučinenie z toho, že mu budú pomáhať 
tvárou v tvár smrti 
Existujú jedinci, ktorí bojujú so smrťou až do úplného 
konca. Niektorí psychológovia veria, že čím viac dotyčný 
bojuje so smrťou, tým skôr zostane vo fáze popierania. 
V takomto prípade je možné, že chorý bude umierať menej 
dôstojne. Tí, ktorí behom prechádzania jednotlivými fázami 
pociťujú problémy by mali vyhľadať odbornú pomoc. 
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3. Potreby spirit-psycho-sociálne 
Priorita potrieb sa v priebehu choroby mení, na začiatku sú 
prvoradé biologické potreby a v záverečnej fáze sa do 
popredia dostávajú aj iné potreby, hlavne spirituálne. (M. 
Svatošová). Spirituálne potreby a ich riešenie 
u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich majú veľmi 
dôležitú hodnotu. Až donedávna boli spirituálne potreby ako 
ich nazýva Svatošová(1995) viac-menej tabu. Ešte veľa ľudí 
si myslí, že je to len akési uspokojovanie potrieb veriacich. 
A práve v priebehu vážnej choroby sa začínajú zapodievať 
životne dôležitými otázkami o zmysle vlastného života. 
Každý človek v takejto situácii potrebuje vedieť, že mu bolo 
odpustené a má potrebu i sám odpúšťať. Dôležité je vedieť, 
že jeho život mal až do poslednej chvíle zmysel. 
V hospicoch sa stretávame s tým, že nie každý pacient 
a jeho rodina sú rovnako ochotní deliť sa o svoje duchovné 
záležitosti. Mnohí pacienti uspokojujú svoje potreby 
spôsobom, ktorý im najväčšmi vyhovuje a od okolia 
očakávajú len uznanie a podporu. Keď nastane nejaký 
problém, alebo nedorozumenie, človek má často tendenciu 
hľadať niekoho, kto je zato zodpovedný. Často krát sa stáva, 
že veriaci obviňuje aj Boha, že dopustil prítomnosť choroby 
a zároveň má za obvinenie výčitky svedomia, môže 
pochybovať o Božej láske a pritom pociťovať jej potrebu, 
obviňovať seba za vlastné chyby a odmietať kontakty 
s rodinou, zmeniť duchovné rituály, či naopak cítiť potrebu 
stretnúť sa s duchovným. Niektorí pacienti o týchto veciach 
dokážu hovoriť, iní nie. To však neznamená, že spirituálne 
otázky nechce riešiť, naopak, často si nevie sám dať rady. 
V takomto prípade je najlepší kontakt s kňazom, avšak tím 
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pracovníkov je často prvým a niekedy aj jediným človekom, 
ktorý môže kňazovi o duchovných potrebách povedať.  
Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že spirituálne potreby 
majú iba veriaci ľudia. Nie je to pravda, pretože spirituálnu 
stránku osobnosti má každý človek. Mnohokrát sa musíme 
vysporiadať s  pocitmi viny, potrebou odpustenia a zaoberať 
sa otázkami o zmysluplnosti svojho života. Hospicová 
starostlivosť o terminálne chorého rešpektuje vieru klienta 
i jeho rodiny a snaží sa napĺňať osobné filozofické, morálne 
a náboženské potreby klientov i rodinných príslušníkov. 
(Dobríková-Porubčanová, 2005). 
Terminálne chorí často duchovne žijú z toho, čo načerpali 
pred chorobou. Choroba však okresáva vonkajšie možnosti 
pestovania zbožnosti, preto sa niektorí uzavrú do seba 
a držia si svoju osobnú vieru, svoje presvedčenie či 
filozofiu. K základným nástrojom a predpokladom 
k rozhovoru o duchovných témach je citlivé načúvanie 
terminálne chorého. Len vtedy, keď do starostlivosti o neho 
vložíme aj svoje srdce a odvážime  sa vstúpiť nielen do 
izby, ale aj do jeho príbehu, do jeho strachu a neistoty, vtedy 
si možno sami uvedomíme, že naše stretnutie s ním má aj 
duchovný rozmer. (Hatoková et al., 2009). 
Tí, ktorí sa o terminálne chorého starajú – ho doprevádzajú,  
robia z kresťanského pohľadu obrovskú vec. Pomáhajú 
chorému, keď s ním idú až po okamih, od ktorého sa musí 
zomierajúci uberať už svojou cestou sám. Pri zomierajúcom 
chcú zotrvať a držať ho za ruku dovtedy, kým sa k mŕtvemu 
z druhého brehu nenačiahne veľká a silná „Božia ruka“. 
Sprevádzajúci držia zomierajúceho za ruku v čase, keď títo 
robia veľký krok nad priepasťou, to znamená,  keď 
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transcendentujú svoj ukončený život. Potom môže 
sprevádzajúci ruku pustiť. (Pompey, 2004). 
Duchovná potreba sa týka vzťahu terminálne chorého 
k transcendentu, k Bohu, je to vnímanie vlastného života, 
bolesti, smrti, umierania a ich zmyslu. Sú to otázky viery, 
nádeje, života po smrti, odpustenia, spasenia, komunikácie 
s Bohom, o ktoré sa stará predovšetkým duchovný, farár, 
najlepšie hospicový duchovný cez poskytovanie sviatosti 
zmierenia, sviatosti pomazania chorých a podávania 
eucharistie, ktorá je pokrmom na cestu pre človeka, ktorý 
uveril v prítomnosť Pána Ježiša v malom kúsku chleba. 
Samozrejme, v praxi nesmieme zabúdať ani na veriacich 
iných vyznaní, ktorí majú tiež svoj duchovný život 
a potrebujú sprevádzanie.  (Dobríková-Porubčanová, 2005). 
Psychologickou rovinou v starostlivosti o pacienta v 
terminálnom štádiu života sa rozumie uskutočňovanie 
psychoterapie zomierajúceho, takzvanej 
tanatopsychoterapie, ktorá si vytyčuje ciele:  
- zvládnutie ťažkostí, ktoré vyplývajú z realizácie 
somatickej liečby (príkladom sú dôsledky pri použití 
chemoterapie, rádioterapie a iných liečebných postupov)  
- psychologické zvládnutie bolesti  
- pomoc pri vyrovnávaní sa s faktom choroby a akceptovaní 
vlastného zomierania a smrti  
- pomoc chorému na čo najlepšie využitie zostávajúceho 
času k naplneniu, sebarealizácii, osobnostnému vyzretiu 
- pomoc zomierajúcemu pri hľadaní a nachádzaní zmyslu 
života a smrti, duchovného naplnenia.  
Na dosiahnutie týchto cieľov tanatopsychoterapia využíva 
nasledujúce prostriedky: terapeutický vzťah a neverbálnu 
komunikáciu. Terapeutický vzťah – vzniká medzi lekárom a 
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pacientom a medzi sestrou/ošetrujúcou osobou a pacientom. 
Vytvára sa hneď pri prvom vzájomnom kontakte a jeho 
kvalita závisí od schopnosti empatie lekára a sestry. 
Nesprávne zvládnutý vzťah z ich strany môže pacienta 
psychicky traumatizovať alebo viesť k jeho prílišnej 
závislosti od zdravotníka (takzvaná afiliácia). Neverbálna 
komunikácia – táto forma komunikácie sprostredkúva 
informácie mimoslovnými prostriedkami. To znamená, že 
na pacienta vplývame nielen tým, čo mu hovoríme, ale aj 
tým, ako mu to hovoríme, ako sa na neho pozeráme, ako 
gestikulujeme, či sa ho dotýkame a podobne. Pri neverbálnej 
komunikácii pacient vníma:  
- paralingvistickú stránku reči – hlasitosť reči, výšku hlasu, 
rýchlosť a čas trvania reči, členenie a plynulosť reči, 
štylistickú úroveň reči 
- zrakový kontakt – ak sa rozprávame s pacientom, 
pozeráme sa mu do očí; uhýbanie pohľadom vyvoláva 
nedôveru a podozrenie z neúprimnosti, ak teda nechceme 
komunikovať, zrakový kontakt nevytvárame  
- vzdialenosť medzi komunikujúcimi (takzvaná proxemika) 
– vyjadruje v metroch alebo centimetroch vzdialenosť 
medzi komunikujúcimi, pričom môže byť horizontálna 
alebo vertikálna. Vstup druhého človeka do niektorej z 
týchto sfér závisí od sociálnej situácie a povahy jednotlivca. 
Ošetrujúca osoba sa dostáva pri výkone svojho povolania a 
poskytovaní pomoci do osobnej a intímnej sféry pacienta. 
Pri ošetrovaní zomierajúcich veľa ráz pozorujeme 
zväčšovanie vzdialenosti medzi pacientom a ošetrujúcim 
personálom i lekármi. Je to neklamný znak, že možnosť 
záchrany života nie je v dohľade, čo pacient väčšinou 
pochopí a ešte viac trpí. Zdravotník, ktorý chce ošetrovať 
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zomierajúceho pacienta a zmierniť jeho ťažkosti, nesmie 
natrvalo opúšťať jeho osobnú a intímnu sféru.  
Dotyk je významný spôsob komunikácie, a to najmä u 
starších, nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich pacientov. 
Vyjadruje sa ním účasť, porozumenie a podpora, napríklad 
držaním za ruku, pohladením a podobne. Dotykovú 
komunikáciu predstavuje aj spôsob, akým ošetrujúca osoba 
realizuje ošetrovateľskú starostlivosť napríklad pri toalete, 
polohovaní, ošetrovaní dekubitov. Ak je pri týchto úkonoch 
bezohľadná a nešetrná, dotykmi vlastne vyjadruje svoj 
nezáujem, neúčasť alebo dokonca odpor.  
Úsmevom môžeme zmierniť i nepríjemnú správu, avšak v 
kontakte a pacientom je potrebné sa vyvarovať akýchkoľvek 
ironických úškrnov, ktoré ho veľmi zraňujú. Pacient má 
totiž pocit závislosti voči ošetrujúcemu personálu a tento 
pocit je pre neho nepríjemný a stiesňujúci.  
 
Metódou tanatopsychoterapie je  počúvanie a rozhovor, 
špeciálne psychoterapeutické techniky. Naučiť sa umeniu 
počúvať a viesť rozhovor nie je ľahké, ale mali by to 
ovládať všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí sa starajú o 
chorých v terminálnom štádiu alebo o starších ľudí.  
V tanatopsychoterapii sa využívajú v závislosti od štádia 
choroby a stavu pacienta viaceré psychoterapeutické 
techniky – racionálna psychoterapia, kognitívna 
psychoterapia podľa Becka, relaxačné techniky (akými sú 
autogénny tréning, jóga, meditácia), sugestívna 
psychoterapia zakladajúca sa na sugescii a nekritickom 
prijímaní myšlienok. Ďalšiu metódu, dostupnú a vhodnú aj 
pre špeciálne nevycvičený personál, predstavuje empatická 
psychoterapia, ktorej základom sú rozhovory so 
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zomierajúcim o jeho chorobe a ťažkostiach, spojené s 
ochotou a trpezlivosťou počúvať ho. Jednou z foriem je 
takzvaný nedirektívny rozhovor podľa Rogersa, pri ktorom 
terapeut pacienta iba počúva, povzbudzuje ho k 
vyrozprávaniu sa zo svojich trápení a strachu a pritom ho 
prijíma takého, aký je. V rámci tanatopsychoterapie sa 
uplatňujú i metódy kognitívnej psychoterapie, najmä 
logoterapia podľa Frankla. Ide o špeciálny druh 
psychoterapie, ktorá sa dobre uplatňuje u nevyliečiteľne 
chorých a zomierajúcich. Je založená na filozofii života, 
pričom sa usiluje, aby sa duchovné hodnoty dostali na 
vedomú úroveň v psychike pacienta. Pri logoterapii pomáha 
terapeut pacientovi hľadať životný zmysel. Frankl pokladá 
práve potrebu životného zmyslu za základnú duchovnú a 
motivačnú potrebu človeka. Poslednou 
tanatopsychologickou metódou je pastorálna starostlivosť; 
rozumie sa ňou duchovná starostlivosť o nevyliečiteľne 
chorého a zomierajúceho pacienta, ktorú vykonávajú 
spravidla kňazi, alebo iné duchovné osoby. Jej cieľom je 
duchovná pomoc v utrpení a usmernenie chorého človeka v 
etickom a duchovnom zmysle tak, aby našiel zmierenie s 
Bohom, s ľuďmi a so sebou samým. Pastorálna starostlivosť 
je určená pacientom, ktorí si ju želajú, nikdy sa nesmie 
nikomu vnucovať; obsahuje terapeutický aspekt, ktorý 
chýba klasickej psychoterapii a ním je viera v Božiu lásku, 
odpustenie hriechov, dosiahnutie transcendentna.  
 
 
Sociálna rovina terminálnej starostlivosti zahŕňa spoluprácu 
ošetrujúceho personálu so zomierajúcim a s jeho rodinou a 
priateľmi. Ak si to príbuzní želajú, treba im umožniť účasť 
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na terminálnej starostlivosti a prípadne ich usmerniť, 
poradiť, čo konkrétne môžu urobiť pre svojho blízkeho, 
vrátane poskytnutia pomoci pri riešení praktických 
problémov, či duševnej podpory. Ak je chorý členom 
náboženského spoločenstva a má záujem o pastorálnu 
starostlivosť, je potrebné umožniť prístup a kontakt 
duchovným či iným osobám z tohto spoločenstva. 
Spolupráca s rodinou a známymi predpokladá organizačne 
riešiť prácu na pracovisku tak, aby nevznikali prevádzkové 
problémy a nedorozumenia. Zabezpečenie týchto kontaktov 
zomierajúceho s rodinou a s ľuďmi, ktorých má rád, je 
veľmi dôležité, lebo formou rozlúčky s nimi sa môže ľahšie 
vyrovnať so svojim odchodom. 
 
Záver        
Je mnoho kladov a záporov paliatívnej medicíny. Pacienti sa 
môžu sami rozhodnúť, či sa chcú dať takýmto spôsobom 
liečiť a či budú využívať starostlivosť v hospicoch. Môžeme 
však povedať, že v súčasnosti prevláda všeobecná zhoda v 
tom, že chorí nemusia podstupovať liečbu, ktorá je 
zbytočná, a lekári nemusia takúto liečbu začínať, alebo v nej 
pokračovať. Inými slovami, kauzálna terapia môže byť 
podľa okolností ukončená, ale súčasne nikdy nesmie končiť 
starostlivosť.  Kvalita života nevyliečiteľne chorých a 
zomierajúcich je vizitkou úrovne poskytnutej 
ošetrovateľskej starostlivosti. Personál poskytujúci 
paliatívnu starostlivosť musí mať dostatočné komunikačné 
zručnosti a schopnosti na získavanie informácií o 
pacientovi, získanie dôvery na vytvorenie kvalitného 
sociálneho vzťahu medzi ošetrujúcim personálom a 
pacientom. „Predovšetkým však musí mať sestra dostatok 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

296 

vnútorných síl, odhodlania a schopnosť sústavne 
preukazovať priateľský postoj, lásku, záujem a ochotu 
pomôcť pacientovi a jeho blízkym. Sú to piliere, na ktorých 
stojí zásada paliatívnej starostlivosti, ktorou je umožnenie 
umierajúcemu dôstojný odchod zo života.“ (Dobríková-
Porubčanová, P., 2005)    
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DEKUBITY – PREVENCIA A OŠETROVATEĽSKÁ 
STAROSTLIVOSŤ 

 
Pituchová Viera, Stachová Gabriela 

 
Abstrakt 
 

Napriek všetkým poznatkom z medicínskej  praxe a 
výskumu, profylaxia a liečba  dekubitov predstavuje pre 
lekárov a sestry závažný problém, ktorýnemožno 
podceňovať. Pre choréhočloveka znamená ťažké 
dodatočnéochorenie, ktoré môže ohroziť aj život. 

Cieľom ošetrovateľskej starostlivostije 
prevencia, zamedzenie vzniku dekubitov a u vzniknutého 
dekubitu zaistiť podmienky pre jeho hojenie. 

 
Kľúčové slová: Dekubity. Prevencia. Liečba. 
Ošetrovateľská starostlivosť. 

 
PRESSURE ULCERS – PREVENTION AND 

NURSING CARE 
 
Abstract 
 

Despite all knowledge of medical practice and 
research, prophylaxis and treatment of pressure ulcers is a 
serious problem for doctors and nurses that can not be 
underestimated. For a sick person it represents a serious 
additional disease that can threaten their life.   
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The aim of nursing care is prophylaxis, prevention 
from arising pressure ulcers and for decubit that has arisen 
to secure curing conditions.  
 
 
Key words: Pressure ulcers. Prevention.Treatment. Nursing 
care. 
 
 
Dekubitus 

Je trofická nekróza kože a podkožného tkaniva 
spôsobená tlakom169, na začiatku len povrchová, neskôr 
hlboká, siahajúca až na kosť.V tkanive, ktoré je stlačené 
medzi dvoma tvrdými podložkami (posteľou a kosťou) 
dochádza k prerušeniu obehu krvi, čiže živín a kyslíka, 
následkom čoho tkanivo odumiera najodolnejšia voči tlaku 
je vrchná krycia vrstva kože, najmenej odolné je  tukové 
tkanivo a svaly, ktoré ležia v hĺbke a preto tlakové 
poškodenie postupuje vždy z hĺbky na povrch, nikdy nie 
naopak. 

Vzniknutý dekubitus preto na povrchu vyzerá oveľa 
lepšie, ako je skutočné vnútorné poškodenie a túto 
skutočnosť sa veľmi často podceňuje, lebo viditeľná časť 
dekubitu môže predstavovať len tzv. „špičku ľadovca“ 
 
 
 
                                                 
169 MELUŠOVÁ, E.: Dekubity v sociálnych zariadeniach. In.: Sestra. 
2008, roč. 3-4 s. 33. ISSN 1335-94444. 
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Príčiny vzniku dekubitov 
• tlak  
• štiepenie  
• trenie  
Aby však rana vznikla, musia pôsobiť aspoň dve príčiny 

možu však vznikať aj tlakom nesprávne naloženého 
sadrového obväzu na končatinách môžu sa vyvinúť a 
progredovať veľmi rýchlo, už za niekoľko hodín170. 
Rizikové skupiny pacientov pre vznik dekubitov 

• ležiaci  
• inkontinentní  
• plegici  
• vo vážnom celkovom stave a bezvedomí  
• diabetici 
• onkologický pacienti 
• osoby staršie ako 70 rokov  
• s poruchami nutrície (kachexia alebo obezita)  

Predilekčné miesta výskytu dekubitov 
• sakrálna a gluteálna oblasť  
• päty  
• oblasť veľkých trochanterov  
• vnútorné strany členkov a kolien, lakte, lopatky, 

záhlavie171  
 
 
                                                 
170 www.vusch.sk/editor/file/Osetrovatelstvo/Seminare08/dekubit.pdf 
171 KOZIEROVÁ, B., ERBOVÁ, G., OLIVIEROVÁ, R.: 
Ošetrovateľstvo. II vydanie. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995.s. 839-
882. ISBN 80-217-05280. 
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Štádia dekubitov – 1.štádium 
Bez poškodenia kože ostro ohraničené začervenanie kože, 
prehriatie, stvrdnutie, alebo edém  
zmeny sú zvratné, po odľahčení tlaku sa pomaly obnoví 
krvné zásobenie  
Štádia dekubitov – 2.štádium 
S čiastočným poškodením kože popraskaná koža s trhlinami 
a pľuzgiermi uľahčuje štiepenie poškodenia do hĺbky tvorba 
novej kože je možná, ale ide o dlhodobý proces  
Štádia dekubitov – 3.štádiumpoškodenie kožných vrstiev 
až po fasciu  
ide o hlboký kožný vred väčšinou aj s podmínovaním 
okolitého tkaniva po odstránení príškvarov a odumretých 
častí vzniká veľký kráter, hojenie trvá mesiace aj roky. 
Štádia dekubitov – 4.štádium 
Strata celej hrúbky kože s poškodením a nekrózami svalov, 
šliach a kostí objavujúca aj infekcie okolitých kĺbov172. 
Tieto dekubity sa konzervatívne nezahoja a liečia sa 
väčšinou operačne. 
 

Dekubity sa vyskytujú takmer na všetkých 
lôžkových oddeleniach a ich výskyt je jedným z faktorov 
hodnotenia úrovne kvality ošetrovateľskej starostlivosti v 
zdravotníckych zariadeniach.Ich prevencia je obtiažna, ale 
veľmi významná, preto ak je pacient zaradený do pásma 
zvýšeného rizika vzniku dekubitov, treba kombinovať 
účinnú prevenciu s kvalitnou ošetrovateľskou 
starostlivosťou a rehabilitáciou. 

                                                 
172 unizdrav.sk/dekubity-prelezaniny-vznik-prevencia-osetrovanie 
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My sa môžeme pochváliť, že na našom oddelení sa 
dekubity vyskytujú ojedinele a to len v začiatočnom štádiu, 
avšak k nám prichádzajú pacienti s dekubitmi z iných 
oddelení a zariadení, čo je smutné, lebo je to výsledok nižšej 
úrovne ošetrovateľskej starostlivosti.              
 
Starostlivosť o pacientov s dekubitmi na našom oddelení  
 
Hneď pri príjme hodnotíme pacienta z týchto dôležitých 
hľadísk: 

• základná diagnóza + pridružené diagnózy  
• vek  
• hmotnosť  
• mobilita  
• inkontinencia  
• psychický stav pacienta  

 
Rizikových pacientov už preventívne ukladáme na 

lôžko s antidekubitárnymi matracmi, hrazdičkou, rebríkom a 
podľa potreby nakladáme  na lôžko aj bočnice pre väčší 
pocit bezpečia. Inkontinentným pacientom zavádzame 
ihneď po prijatí pernamentný močový katéter.Od prvého 
dňa u pacientou nad 60 rokov, prípadne podľa celkového 
zdravotného stavu aj u mladších sledujeme celkový príjem a 
výdaj tekutín.Staráme sa o dôkladnú hygienu celého tela, 
pacienti nesmú mať pod sebou vlhko, čieté , suché posteľné 
a osobné prádlo, zaraďujeme pacientov do kúpacieho 
programu a pravidelne polohujeme v dvojhodinových 
intervaloch, podkladáme molitany a pod. 

Súčasťou prevencie sú prípravky – špeciálna 
ochranná kozmetika ako masážny olej, čistiaca pena a 
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ochranný krém, alebo mentolový roztok a mastný krém na 
ošetrovanie kože.  

Do všetkých aktivít zapájame aj samotného pacienta, 
samozrejme s ohľadom na jeho diagnózy, nezabudneme ho 
za snahu aj pochváliť, čo je pre neho samotného veľmi 
povzbudzujúce. 

U pacientov, ktorí boli na naše oddelenie preložení 
na liečbu hlbokých dekubitov najprv lekár odoberie vzorku 
na kultivačné vyšetrenie + citlivosť na ATB a urobí prvotné 
ošetrenie dekubitu s prípadnou nekrektómiou a 
preväzom.Ďalej u nich platia tie isté zásady prevencie a 
starostlivosti ako u rizikových pacientov plus ešte 
každodenné ranné vysprchovanie dekubitov. 

Dekubity preväzujeme podľa ordinácie lekára jeden 
až dvakrát denne, prípadne podľa potreby – záleží od 
sekrécie dekubitu a od použitého materiálu k preväzom 
používame 3 % roztok H2O2, F 1/1, Betadine z firemných 
prípravkov používame do dekubitov Granugel, Tender-wet 
active, Biatain, Kaltostat, Actisorb plus so striebrom a na 
vrch sterilné krytie.Vo fáze granulácie používame po 
ošetrení rany biolampu následne prikladáme sterilné 
hydrokoloidné obväzy – Granuflex, Hydrocoll, Aquagel, 
iné. Celkovo má v liečbe dôležitú úlohu analgetizácia pred 
preväzom podľa potreby a ordinácie lekára, ATB na základe 
kultivačného vyšetrenia citlivosti na ATB a MIC.  

Význam nutrície - výživná strava s veľkým obsahom 
bielkovín, ktoré títo pacienti nadmerne strácajú, preto k 
strave pridávame bielkovinové prídavky a nutridrinky, u 
diabetikov nutridrink neutral.Dostatočný príjem tekutín - 
zabezpečujeme častým ponúkaním pitia pacientom per os a 
dopĺňame podľa potreby aj parenterálne pravidelne 
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sledujeme biochemické parametre a hodnoty krvného 
obrazu, terapia sa mení na základe celkového stavu a 
výsledkov vyšetrení.Postupne zvyšujeme aktivitu pacienta 
učíme ho samostatnosti, rehabilitujeme ho na lôžku, 
vysádzame do kresla, pomaly skúšame chôdzu najprv s 
oporou G-aparátu, neskôr o barlách, prípadne bez 
opory.Spolupracujeme s rehabilitačnými pracovníkmi a 
zapájame do procesu aj rodinných príslušníkov. 
 
 
Kazuistika č.1 

73-ročný polymorbídny pacient po operácii 
zlomeniny stehnovej s LMI, všeobecná ateroskleróza, 
dementný sy.s nekľudom, s poruchou chôdze, 
inkontinentný, generalizovaná osteoporóza.Po operácii na 
našom oddelení preložený v celkovo dobrom stave na 
LDCH bez dekubitov.Na LDCH pád z lôžka a nutná 
reoperácia, opäť aj po reoperácii preložený na LDCH v 
dobrom stave bez dekubitov. 3 mesiace po reoperácii a po 
ďaľších hosp. na LDCH a ZOS prijatý opäť na naše odd. v 
chronickom septickom stave s rozsiahlymi podmínovanými 
dekubitmi na sakre, oboch koxách, s kožnými defektmi 
veľkosti asi 6x5 cm, na päte vľavo asi 4x5 cm a menšie 
dekubity aj na chrbte a HK.Pri prijatí ťažká podvýživa, 
nespolupracuje, kontakt minimálny, reaguje len na algické 
podnety, na oboch DK kontraktúry so semiflexiou v 
kolenných a bedrových kĺboch, celkový stav vážny a 
prognóza nepriaznivá.Opakované nekrektómie na operačnej 
sále, ošetrovanie pacienta pre celkový stav výrazne 
sťažené.Postupne pri našej liečbe a ošetrovaní normotenzný, 
stále subfebrilný, príjem per os doplnený infúznou terapiou, 
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opakovane TRF pre anémiu.Na 8.deň zhoršenie stavu, 
hypotenzia, dušnosť, po internom vyšetrení preklad na JIS 
int. odd. pre ľavostrannú kardiálnu dekompenzáciu pri 
ICHS, v ten istý deň napriek intenzívnej liečbe pacient 
exituje. 
Kazuistika č.2 

83-ročná pacientka po NCMP, inkontinentná, 
imobilná,  s podmínovaným dekubitom na sakrálnej a 
gluteálnej oblasti vľavo veľkosti asi 10x10 cm a hlbokým 
nekrotickým dekubitom asi 3x4 cm na pravej päte, liečená 
ambulantne.Prijatá vo febrilnom stave, pretrvávajú teploty 
do 40 st., kontakt minimálny, reaguje len na algické 
podnety.Počas hospitalizácie opakované nekrektómie so 
značným krvácaním, anémia pri septickom stave, opakovane 
podávané krvné preparáty – spolu 7x Erymasa, 8x 
antihemofilická plazma.V liečbe ATB, zo začiatku 
parenterálna výživa, pretrváva dlhodobo septický stav, 
prechodne pre hypotenziu pacientka na katecholamínovej 
podpore, pridružuje sa bronchopneumonický sy. a 
uroinfekcia.Pacientka odmieta príjem per os a NGS 
netoleruje, opakovane ju vytrháva po súhlase príbuzných 
preto zavedená gastrostómia – PEG a prechádzame na 
kompletnú enterálnu výživu.Postupne dochádza pri 
intenzívnej liečbe a ošetrovateľskej starostlivosti k zlepšeniu 
stavu, starostlivosť o PEG, PMK, dychové cvičenia, 
poklopová drenáž hrudníka, polohovanie, preväzy dekubitov 
2x denne, postupne sa čistia.Následne rehabilitácia, 
vysádzanie do kresla až nakoniec pacientku môžeme v 
zlepšenom stave prepustiť do domáceho prostredia a 
starostlivosti ADOS-u.Doma pokračuje v nastolenom 
ošetrovateľskom režime za spolupráce rodinných 
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príslušníkov, ktorých sme ešte za pobytu na oddelení 
edukovali a získavali pre spoluprácu. 

 
V.A.C. Therapy ako súčasť liečby chirurgických rán 
 

Dôležitú úlohu v liečbe zohráva aj V.A.C. (Vacuum 
Assisted Clossure) metóda, ktorá sa už vo  svete využíva 
viac ako 30 rokov.Ide o neinvazívny systém založený 
nakontrolovanom a lokalizovanom intermitentnom 
podtlaku, ktorý sa vyvíja priamo na ranu.S jeho pomocou je 
prognóza v hojení rán- dekubitov úspešnejšia173. 
 
Záver 

Ak sa nám pri správnom ošetrovateľskom postupe 
podarí predísť dekubitom je to pre nás potešujúce, no ak sa 
podarí vyliečiť už vzniknuté dekubity, je to o to krajšie a 
príkladom toho je aj táto pacientka.Žiadne z opatrení, 
žiadnýprogram, matrac, či lôžko nenahradia kvalitnú 
sesterskú starostlivosť a ľudský prístup k pacientovi. 
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Sprevádzanie rodiny ako súčasť  
hospicovej starostlivosti 

Proněková Martina 
 
Abstrakt 
     Ponúknutý príspevok odkrýva podstatu významu 
starostlivosti o rodinu ťažko chorého pacienta. Rodina, ktorá 
má nezastupiteľné miesto pri svojom blízkom. Ona je tá, 
ktorá aj keď si to v tej chvíli neuvedomuje je najdôležitejšou 
súčasťou prežívaných chvíľ ťažko chorého. 
Príspevok ponúka prežité skúsenosti z praxe v hospici 
a pohľad na rodinu zo strany pomáhajúcich. 
 
Accompanying families as part of hospice care 
 
Abstract 
 
     Angeboten Beitrag zeigt das Wesen der Bedeutung 
schwerkranken Patienten zu kümmern. Die Familie, die 
einen einzigartigen Platz in seiner Nähe hat. Sie ist 
diejenige, die, obwohl sie in diesem Moment erkennen, ist 
der wichtigste Teil von erfahrenen Momente schwer krank. 
Beitrag überlebenden bietet praktische Erfahrungen im 
Hospiz und Blick auf die Familie von zu helfen 
 
Kľúčové slová: Hospic. Pacient. Rodina. 
 
 
 
 
 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

309 

Úvod 
 
     Rokmi práce v hospici sa profesionál častokrát prichytí 
pri rozmýšľaní nad mnohými maličkosťami prežitými v ten 
deň v hospici. Spája si situácie pacientov, rodín, ale aj 
prežité situácie s personálom, ktorý pracuje v hospici. 
Niekedy aj bežná práca ako kosenie trávy pri dome otvára 
myseľ, ktorá je spojená s prežívaním v hospici. Vstupom do 
hospicu sa vytvára atmosféra nášho vnútra smerom ku 
pokoju, aj keď samotný človek vstupuje s napätím 
a strachom, no hneď ho zavanie mier a pokoj. Sú to zvláštne 
chvíle prežívania svojich emócii a zároveň sa otvára priestor  
na sebapoznávanie. 
     Každá choroba prináša veľa bolestí, trápenia, 
presedených dní v nemocnici, ale aj finančné zaťaženie 
a neistotu z budúcnosti, no na druhej strane otvára 
príležitosti dozrievania duše. Samotná choroba vytvára 
atmosféru očakávania, pozorovania, pohľad do seba 
samého. Stretávame sa s veľkým hlukom, chaosom, ale aj 
s trpezlivosťou a s dostatkom času, pretože už niet kde sa 
ponáhľať.  
Túžba po živote vedie ku súboju a boj o život je teraz ten 
najdôležitejší. Niet čas na prácu, nadčasy, obchody, 
večierky......... Zrazu vidieť a cítiť význam a zmysel rodiny. 
Je čas si sadnúť, rozprávať, dotýkať sa. Je priestor na vypitie 
kávy, prechádzku, čítanie. 
     Choroba jedného člena rodiny je chorobou celej rodiny 
a dotýka sa aj detí. Ak ochorie blízky človek, rúti sa nám 
svet, zrazu to, čo sme žili nie je podstatné alebo naopak je 
nám to na veľkú príťaž. Blízky chorý človek sa nám stáva 
záťažou, problémom.  Zasiahol nám do našich plánov, snov, 
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túžob. Chceme, aby žil a život sa vrátil do starých koľají, 
očakávame, že to potrvá chvíľku a všetko bude ako 
predtým. Naháňame lekárov, sestry, aby konali a konali tak, 
aby choroba zmizla. Len chvíľku sme ochotní tomu 
venovať. No čo s tým ak choroba nezmizne, ak lekári 
nemajú možnosti ísť proti nej. Ak sestra vidí, že rany sa 
nehoja, že horúčka neustupuje, že sa mení myslenie. Ako to 
povedať rodine? Ako to rodina prijme? Nájdeme vtedy 
v rodine my profesionáli oporu? Kde má miesto rodina? 
 
Prvý rozhovor s rodinou 
 
     Prvý rozhovor s rodinou je prevažne telefonicky, kde sa 
strany nepoznajú a nevidia. Telefonát je odporúčaný 
lekárom. Vo vyššom percente príbuzní telefonujú ak sa 
ukončuje hospitalizácia v nemocnici, alebo si potrebujú 
oddýchnuť či nezvládajú starostlivosť v domácom prostredí 
po odbornej stránke, ale aj obdobie zomierania je pre 
mnohých nezvládnuteľný v domácom prostredí. 
      Vždy je záujem zo strany príbuzných o informácie typu: 
Čo je potrebné vybaviť vopred? Koľko sa platí? Čo si 
všetko majú doniesť? Kedy by mohli prísť?  
     Zo strany hospicu sú prvými otázkami diagnóza, liečba, 
či má rodinu, či vedia čo je hospic, či to vie ich blízky, či im 
boli podané informácie o hospicovej starostlivosti. 
     Odpovedať na to, na čo nie sme pripravení je ťažké, ak 
sa pri prvom rozhovore otvorí príbuzní, už vtedy môžeme 
získať ich dôveru, otvoriť komunikáciu a pri prvom 
rozhovore navodiť dôležitosť a zmysel hospitalizácie 
v hospici. Podstata rozhovoru vedie ku prijatiu príbuzného, 
že je pre nás dôležitým partnerom a stáva sa súčasťou tímu.  
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Samozrejme, že naša profesionálna starostlivosť je 
upriamená na potreby pacienta a až potom rodiny. Aj preto 
si pri prvom rozhovore nechávame priestor na osobné 
stretnutie aj s pacientom, aby sme vedeli posúdiť už jeho 
objektívny stav a naviazali komunikáciu starostlivosti 
o neho. Ponúkneme možnosť návštevy hospicu. Telefonát 
má byť krátky a výstižný, zbytočne nezaťažujeme 
a nevytvárame priestor na pochybnosti alebo neistotu. 
     Ťažká komunikácia, už tá prvá, je s príbuznými, ktorí 
nemajú dostatok informácii a zdravotnom stave svojho 
blízkeho a očakávajú zo strany hospicu uzdravenie, 
zotavenie. Taktiež komunikácia ak príbuzní sú veľmi 
naviazaní na svojho blízkeho a nechcú, aby trpel a trápil sa 
je dosť vyčerpávajúca a neprináša uspokojenie. Ešte stále 
prevláda vnútorný rešpekt pred telefonátom do hospicu, vo 
vyššom percente príbuzní vnímajú hospic ako to posledné 
a oni ešte veria, že stav ich ťažko chorého člena rodiny sa 
zvráti ku lepšiemu a bude ešte medzi nimi. 
 
Prvé stretnutie s rodinou 
 
     Prvé stretnutie sa uskutočňuje ak príbuzní príjmu 
návštevu hospicu ešte pred hospitalizáciou ich blízkeho. 
Táto návšteva je viac menej informatívna v rámci exkurzie 
s výkladom. Vstup do hospicu je prevažne s rešpektom 
a vnútorným nepokojom, príbuzní sa upokoja pri prvom 
rozhovore a povzbudení zo strany sprevádzajúceho 
personálu. Úspech takého to stretnutia je vysoký 
a pripravuje priestor pre dobrú spoluprácu a spoločné 
sprevádzanie chorého. Aj autor (Kalvach 2010) opisuje 
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dôležitosť prvého stretnutia s rodinou a pravidlami 
v komunikácii, medzi, ktoré patrí: 
      1.Chápajúca ústretovosť – povzbudiť a uznať rodine, 
že je to ťažká situácia, vyčerpávajúca, dotýka sa celej rodiny 
a my nastupujeme ako čerstvé sily, aby sme spolu s nimi 
naplánovali ďalšiu starostlivosť a pomohli im pri 
rozhodovaní. 
     2.Pokojná istota – vytvoriť priestor v komunikácii na to, 
aby sme uistili rodinu, že sú na správnom mieste, že 
zariadenie do ktorého prišli má vybavenosť, skúsenosti 
s ťažko chorými a že bude zachovaná dôstojnosť až do 
konca. 
     3.Nezastieranie nádeje – otvorene rozprávať o tom, že 
samotné lekárske správy naznačujú, že je to veľmi ťažké 
ochorenie, ktoré nereaguje na liečbu a práve preto sa dostali 
k nám, aby sme mohli byť nápomocní pri ďalšej 
starostlivosti a pomohli zvládnuť ďalšie dni, no obratom 
uistiť, že aj napriek tomu, čo píšu lekárske správy a hovoria 
výsledky vyšetrení nevieme ako to bude prebiehať a ako 
dlho to bude trvať, ale urobíme všetko, čo je v našich 
možnostiach. 
     4.Partnerský vzťah – podporiť rodinu, povzbudiť, 
vyzdvihnúť dôležitosť ich prítomnosti, pomoci pri 
rozhodovaní, vysvetliť tímovú prácu a podporiť spoločnú 
spoluprácu nielen s rodinou, ale aj s lekármi a zdravotníkmi, 
ktorí poskytovali starostlivosť pred nástupom k nám. 
      Ak rodina nevyužila návštevu hospicu, prvé stretnutie sa 
uskutočňuje už pri príjme pacienta. Po privítaní, preberú 
pacienta asistentky a rodine sa venuje sestra. Prvé chvíle sú 
strávené pri dokumentácii, vypisovaní papierov 
a odovzdávaní osobných vecí, zároveň sa vytvára priestor 
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pre otvorenú komunikáciu, kde sestra zbiera informácie 
a údaje, ktoré by pri sprevádzaní pacienta a jeho rodiny boli 
pre nás nápomocné. Pri prvom stretnutí sa dá posúdiť 
rodina, stav rodiny, jednotlivé roly v rodine, ale aj hodnoty, 
fungovanie rodiny a už tu nám rodina vysiela prvé signály, 
nielen pozitívne, ale aj tie negatívne. V rámci rozhovoru 
zisťujeme úroveň komunikácie, v rámci úrovne 
komunikácie vysiela rodina svoju predstavu a ukazuje nám 
smer akým si želajú, aby personál hospicu zahájil 
starostlivosť. 
      Pri prvom stretnutí, rodina je postavená pred prvú 
komunikáciu, na ktorú sa nemala čas pripraviť, preto sú 
otázky kladené zo strany sestry, sú krátke, pýtame sa na 
jednu vec a pokladáme otázky tak, aby boli zrozumiteľné 
a pochopené. Chvíle prvého rozhovoru sú chvíľami, ktoré 
nie vždy sú ľahké, pretože sa rodina dozvedá, že odchod ich 
blízkeho je na dosah. Prvý krát počujú o sprevádzaní, o tom, 
že sú zapojení do starostlivosti a že oni sú tí, ktorí majú 
sprevádzať až do konca, že sú tí, ktorých nemôžeme 
nahradiť, len sme nápomocní a oporou. Taktiež priebeh 
komunikácie vedie k tomu, aby rodina pochopila a začala 
pracovať s myšlienkami, že možnosti pomoci 
a prinavrátenie zdravia sú vyčerpané, ale sú možnosti 
pomoci, kde dosiahneme čo najvyššiu, možnú kvalitu života 
a prežívanie posledných dní budú odľahčené od ťažkosti, 
ktoré sú sprevádzané chorobou.  
     Samozrejme, že pri prvom stretnutí rodina získava 
množstvo informácii, ktoré sú ťažko zapamätateľné, alebo si 
zapamätajú len to, čo považovali za dôležité zo svojej 
strany, preto komunikácia ostáva otvorená až do času, keď 
ju rodina ukončí sama. Kontakty sú živé aj v čase smútku 
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a vyrovnávania sa so stratou. Necháva sa priestor aj na 
spätnú väzbu, otázky zo strany rodiny ako aj rozhovor 
vedený rodinou.  
 
Dni príchodov rodiny do hospicu 
 
     Nástup rodiny na sprevádzanie svojho blízkeho, je aj ich 
nástupom na cestu sebapoznania, sebarealizácie 
a uzdravovania. Je to cesta hľadania zmyslu, významu 
života a cesta na ktorej je potrebné zmierenie, poďakovanie, 
odpustenie. Je veľmi dôležité na tejto ceste podporovať 
rodinu ku zodpovednosti za rozhodovanie, ktoré robia za 
svojho blízkeho. Povzbudzovať ich k tomu, aby sa vracali 
do minulosti a situácii, ktoré prežívali so svojim blízkym 
a našli si čas na odpoveď ako by si to želal. 
      Návštevy v hospici pri lôžku zomierajúceho v každom 
zanechajú stopu. Stopu pokory, lásky, pokoja. Niekedy sú 
stopy viditeľné už na začiatku, čo je veľkým darom, 
poznaním a milosťou. Inokedy sa stopy odkrývajú pomaly 
a po jednej. Ale sú stopy, ktoré ostávajú zakryté až do konca 
a odkryjú sa po odchode blízkeho alebo až po období 
smútku. Úžasní čas lásky a pokoja je vtedy ak sú odkryté 
stopy na začiatku, ak odložíme pýchu, konflikty, kritiku, 
predsudky, ak sú  očakávania rodiny reálne, ak vie, prečo  
vstúpila do hospicu. 
     Týždne, dni, hodiny strávia príbuzní v hospici. Svoj 
doterajší život prispôsobujú svojmu ťažko chorému. 
Niektorí si nastavia pravidelný denný harmonogram 
návštev, iní týždenný. Prichádzajú v zaužívanom čase. 
Taktiež je zaužívaní počet príbuzných alebo zostava v rámci 
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členov rodiny. Využívajú sa aj telefonáty, komunikácia cez 
internet ak to stav pacienta dovoľuje. 
     V hospici sú návštevy neobmedzené, neobmedzujú sa ani 
členovia rodiny. Možnosťou v hospici je aj krátky pobyt 
rodiny a v čase zomierania 24 hod. možnosť byť pri svojom 
blízkom. Výnimku netvoria ani deti ani príbuzní, ktorí mali 
nejaký konflikt alebo sa dlho nevideli a vzťahy sú chladné. 
Samozrejme, že želanie rodiny je dôležité, ale nie na úkor 
uzdravenia duše pacienta alebo navodenie pokoja 
a vytvorenie priateľskej atmosféry. 
     V tomto čase ani jeden člen rodiny netuší, čo sa deje 
alebo čím prechádza. Pripadajú si v akomsi filme, kde sú 
pasívny, ale dej vidia pred sebou, no nevedia sa pohnúť. Aj 
to je znamením toho, že tie ťažké chvíle v živote človeka 
prežijeme, len keď sa nám dostáva milosti a vidíme zmysel 
tejto cesty, aj keď v niektorých okamihoch veľmi smutnej, 
no pomoci sa rodine dostáva cez prežívanie, návštevy 
v hospici, v rámci komunikácie, duchovných otcov, kníh, 
ktoré sú venované tejto oblasti života a umierania. 
     V tejto časti príspevku sa dotknem aj prežívania rodiny 
v jednotlivých fázach, ktoré sa často popisujú v odbornej 
literatúre a môžu byť pre nás nástrojom pripraviť sa na 
posledné dni ťažko chorého člena rodiny. 
     Fázy zomierania popísala aj odborníčka Kubler – 
Rossovej ( Hatoková et al. 2009), ktoré  sa učia študenti aj 
na školách pomáhajúcich profesií, venovala sa pozorovaniu 
a prežívaniu posledných chvíľ života človeka, od stanovenia 
diagnózy až po prijatie, že táto choroba tu je a ja ju 
prijímam a urobím všetko, čo bude v mojich silách. Kubler 
– Rossová ich zoradila do piatich bodov. Vždy je to 
o vybavenosti už či osobnostnej, profesijnej každého 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

316 

človeka a jeho pohľad na svet a prežívanie životných 
situácii. 
 
A to: 

1. Šok/ popieranie 
2. Vzbura/hnev 
3. Vyjednávanie 
4. Rezignácia/depresia 
5. Akceptácia/zmierenie 

     Veľmi pekne sa tieto fázy zomierania dajú aplikovať do 
praxe v starostlivosti o rodinu, je to aj pre profesionálov 
pomôcka, kde zaradiť a ako komunikovať s rodinou, ako 
naplánovať, aby sprevádzanie ich ťažko chorého bolo podľa 
hospicovej filozofie úspešné. Aj členovia rodiny sa nejakým 
spôsobom vyrovnávajú s ťažkou situáciou, ktorá ich oberá 
o pokojný život, dovolenku, finančný príjem, spoločenský 
život. Zrazu sa všetko točí okolo niekoho, kto už nemôže 
byť nápomocný, kto už nemôže plnohodnotne žiť, zároveň 
je tú druhá strana, že sú to chvíle, ktoré ťažia, privádzajú 
smútok, slzy. Z mnohými emóciami sa rodina potrebuje 
vyrovnať. 
 Každý z členov rodiny sa môže nájsť v niektorej z fáz: 

1. Šok/popieranie – je to prežívanie emócii, ktoré si 
nepripúšťajú koniec, neočakávajú koniec a nechcú 
očakávať koniec. Je to obdobie súboja seba so sebou, 
pretože okolie to vníma inak, ale ja to tak nechcem, 
nevidím a ani necítim, tak ma nikto nemôže 
presviedčať, že to tak nie je. Ten človek je veľmi 
dôležitý v jeho živote a on si to nemôže pripustiť. 
Prečo!!! On/ona!!! To nie!!!  
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2. Vzbura/hnev – stav výčitiek, kritizovania, 
vzťahovačnosti, odcudzovania. Všetci sú zlí, nikto 
nevenuje pozornosť môjmu blízkemu, nevedia sa 
postarať, nerobia to, čo som im povedal, odsúhlasia, 
ale neurobia. Rozprávajú ináč a konajú inač. Nie 
som spokojný/á, nemôže to tak byť. Zlosť a hnev 
nedovolia vnímať skutočnosť. Prijatie toho, čo je, čo 
sa deje je nereálne. V tejto fáze sú bežné aj vyhrážky 
alebo písanie sťažností, obviňovanie, tých, ktorí za 
túto situáciu nemôžu. Nemôžu ani za prežité 
konflikty, či neprijatia niektorého člena rodiny, toho 
mám radšej, tú nie.....je to fáza kde hospicový tím 
len načúva, reakcie neberie osobne a snaží sa nechať 
priestor a čas. 

3. Vyjednávanie- ešte urobte toto, zoženiem lieky, ak 
bude viacej jesť, musí viacej piť, ak by ste cvičili, 
začal by chodiť, ešte nemusí zomrieť....ak, keby, 
robte niečo....nenechajte ho tak. Rodina cez svoje 
hlučné správanie a zameranie na pomoc, ktorá 
nemusí byť účinná, nevidí a nepočuje, že ich blízky 
odchádza a potrebuje pokoj, lásku a sprevádzanie, 
jednotlivý členovia rodiny plátajú svoje prázdne 
miesta alebo zranené miesta aktivitou, ktorá im 
pokoj neprinesie, skôr výčitky a neustáli pohyb len, 
aby niečo nezanedbali. Je to aj obdobie aktívnej 
spolupráce a komunikácie rodiny s hospicovým 
tímom, v tomto období príbuzní si dávajú veľkú 
nádej v úspešnú pomoc. Pomáhame len tam, kde je 
náznak splnenia túžob reálny a na tom staviame 
spoluprácu 
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4. Rezignácia/depresia- ústup, únava, vyčerpanie, 
rodina nevládze ísť ďalej, pretože je to bolestné 
a trvá to dlho, všetci sa prispôsobujú ťažko chorému 
a uniká osobný život, je to obdobie rezignácie, že nič 
už nebude, tak ako pred tým, že nič sa neposúva 
k lepšiemu, v niektorých prípadoch je stav 
zastabilizovaný a to vytvára priestor na depresiu ani 
tak....ani tak...., ale aj to, že sa otvára priestor na 
komunikáciu, rozprávanie o tom, čo bolo, 
spomienky, prežité chvíle, je potrebné veľa 
povzbudenia a podpory rodine zo strany 
hospicového tímu. 

5. Akceptácia/zmierenie- je to stav uzdravenia, 
zmierenia, poďakovania, odpustenia, rodina si 
pripúšťa rozlúčku a prijíma ako skutočnosť 
a pripravuje sa na rozlúčku. Poďakovanie ide 
smerom ku ich ťažko chorému, ku jednotlivým 
členom rodiny, ku hospicovému tímu. Niektorí 
členovia rodiny, začínajú vnímať to, čo bolo 
dôležité, vnímajú ľudí, ktorí poskytli pomoc 
a podporu v tomto pre nich ťažkom období 
a odchádzajú spokojní, aby mohli znova začať žiť 
a spomínať. 

     Fázami prežívania tohto obdobia prechádza každý 
člen individuálne, to, čo pred tým videli, teraz vidia 
inak. Tak ako sa správali vtedy, teraz je správanie iné 
a dotýka sa to aj ich aktivít a skutkov.  Prežívanie podľa 
týchto fáz nemusí ísť po poradí a v priebehu tohto 
obdobia sa môžu dostávať a vracať späť do fázy, 
v ktorej už boli. V literatúre nájdeme aj články, že 
rodina má právo a je ospravedlnená zo stavov svojho 
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správania, pretože ten ich blízky je pre nich vzácny 
a nedopustia, aby niekto zasahoval do zabehnutého 
života a prinášal názory, ktoré nie sú zaužívané v rodine.  
     Opäť je dôležité vyzdvihnúť komunikáciu v rámci 
členov rodiny a povzbudiť ich ku odvahe rozprávať so 
svojim blízkym. Ak je pri vedomí, naučiť sa nájsť si čas 
k nemu sadnúť, pýtať sa jednoduchými otázkami: Aký je 
dnes deň? Čo ho potešilo? Na čo sa dnes teší?. Je 
dôležité zaujímať sa o neho a tešiť sa z maličkosti 
chvíle, pretože každá energia vynaložená ťažko chorého 
unavuje. Každý rozhovor je dôležité začať prosbou ku 
svojmu blízkemu, ale aj poďakovaniu na konci 
rozhovoru. Môžu byť chvíľky návštevy, kedy sa rozčíta 
pekná kniha, alebo cez internet vypočuje nejaká pekná 
prednáška alebo pozrie film, ktorý je námetom na 
rozhovor. Ak je to blízky, ktorý nie je pri vedomí, je 
dôležité zachovať to, čo mal rád, ako sú: vône, chute, 
prejavy lásky, dôvery, objatia, dotyky........ to všetko 
vníma a taktiež prihovárať sa ako keby bol vedomím 
prítomný, akurát nedostaneme odpoveď. Najdôležitejšie 
je zabudnúť na návšteve na hodiny, vytvoriť si čas 
a vedieť si sadnúť k lôžku, nebyť nadriadený svojmu 
blízkemu. A nezabúdať, že on svoj život žil, niekde 
patril, niekým bol a má byť pre nás zaujímavý aj teraz 
keď už nepracuje, keď už nemôže rozprávať, objať 
a pod. 

 
Príprava na odchod svojho blízkeho 
 
      Táto čas je pre personál najťažšou časťou starostlivosti 
o rodinu. Tak ako pacient aj rodina prechádza fázami, ktoré 
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určujú smerovanie ich postoja, správania a očakávania. 
Fázami vyrovnávania sa s blížiacou sa stratou prechádzajú 
jednotlivý členovia rodiny rôzne a to aj v závislosti akú rolu 
zastavajú v rodine alebo v akom príbuzenskom vzťahu 
s pacientom sú. 
     Taktiež to závisí aj od očakávaní s akými rodina prišla do 
hospicu a do akej miery prijímajú stav ich blízkeho a čas 
zomierania. Ako oni vnímajú smrť a ich postoj k svojej 
vlastnej smrteľnosti, ako rodina fungovala a aké hodnoty 
pestovala. 
     Rodina v tejto fáze starostlivosti je najdôležitejšou 
súčasťou pri lôžku pacienta a to vyvoláva aj napätie smerom 
ku budúcnosti, ku personálu, ktorí pozná cieľ, význam, 
zmysel týchto chvíľ, ale nemôže to nadiktovať rodine 
a očakávať správanie podľa knihy. Každý z členov rodiny je 
individuálny, každý niečo prežíva, každý s niečím v sebe 
pracuje a získať tieto vzácne informácie o členoch rodiny 
nie je ľahké.  
     Všetko ide krok za krokom, sú to jednotlivé rozhovory 
s členmi rodiny, vždy povzbudenia, odpovede na ich otázky, 
ich vnímanie práce personálu, vnímanie prostredia hospicu, 
jeho atmosféru, sv. omše., pozorovanie v jednotlivých 
úsekoch počas ich návštevy pri lôžku. Pri pozorovaní je 
zachytávané nielen ich správanie, ale aj držanie tela, gestika, 
mimika, forma komunikácie, úroveň komunikácie, hĺbka 
hlasu, postavenie prízvukov v slovách. Veľmi dôležitý je ich 
postoj pri lôžku, sedenie. Taktiež sú pozorované gestá lásky, 
dôležitosti ich ťažko chorého v ich živote. Kde sa nachádza, 
aké miesto zastáva, čo pre neho pacient v živote znamenal, 
čo sním prežil, koľko je krásnych chvíľ alebo koľko a akých 
konfliktov.  
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     Vedenie rozhovorov má svoje pravidlá. Môže ísť 
o rozhovor pri ktorom je potrebné rozhodnúť sa o možnosti 
postupov paliatívnej liečby alebo riešenie zmiernenia 
ťažkostí, ktoré sú chorobou ovplyvnené. Pri takomto 
rozhovore je potrebné zachovať súkromie a vytvoriť čas 
a priestor. Ide o krátky rozhovor, ktorý má svoj cieľ. Iný 
rozhovor s cieľom môže byť vedení pri riešení vzťahov 
alebo duchovnej oblasti, kde  personál posúdil, že je to 
deficit, ktorý zaťažuje pacienta a sú možnosti pomôcť 
napätie u pacienta zmierniť alebo dokonca odstrániť.  
Do týchto rozhovorov môžeme zaradiť neúčasť na spovedi, 
prijímanie sviatosti, odlúčenie sa od Boha, dlhoročný spor 
so súrodencom, spor o majetky, spor o nespravodlivé 
dedičstvo a pod. Prevažne sú to témy nevyriešených 
vzťahov, dlhoročné konflikty alebo vzdialenosť členov 
rodiny, ako aj provokácia vnútorných hlasov pri výčitkách 
svedomia. Najťažšia komunikácia je s rodinou, kde je 
potrebné otvorene rozprávať o prežívaní posledných dní ich 
blízkeho. Je to obdobie, kedy členovia rodiny ešte nevidia 
a netušia alebo si nechcú pripustiť, že sú to posledné dni. 
Začiatkom rozhovoru je potrebné načrtnúť, že stav je vážny 
a vysvetliť, že aj napriek našej snahe telo odchádza. Ak to 
situácia dovoľuje môžeme pokračovať ďalej a rozprávať 
o tom ako by to malo byť, akú má predstavu rodina 
o posledných dňoch a čo by si ešte želali a upriamiť 
pozornosť na chvíle pri lôžku. Podporiť a povzbudiť rodinu 
a jej členov k tomu, aby strávili ten čas pri lôžku, aby sa 
striedali, aby sa pripravili na chvíle odpustenia, 
poďakovania, zmierenia a prepustenia a možno otvorili 
tému poslednej rozlúčky ak ich blízky je pri vedomí, aj keď 
naše predsudky nás nepúšťajú do témy po smrti, keď náš 
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blízky ešte žije a je s nami, ale aj tu sa stretávame s tým, že 
ak to rodina otvorí, naplánuje priebeh poslednej rozlúčky 
prípadne predstavy ich ťažko chorého člena, každá chvíľa 
posledných dní je naplnená a členovia rodiny majú 
rozdelené svoje úlohy a tým sa predchádza aj 
nedorozumeniam a zachováva sa pokoj a dôstojnosť 
odchodu ich blízkeho. 
      Veľmi dôležité je u veriacich podporiť silu a nádej 
modlitby a stíšenia.. aby skúsili vnímať posledné chvíle 
v tichosti, bez boja, hluku, chaosu a dopriali svojmu 
blízkemu dôstojný čas rozlúčky.   
      Príprava na možný čas zomierania, by mala prebiehať 
ešte v čase keď ťažko chorý člen rodiny je pri vedomí 
a orientovaný a vie komunikovať. V tomto čase je možné 
získať informácie o predstave ako ďalej keď prídu 
komplikácie alebo choroba nebude reagovať na liečbu alebo 
aká je predstava ťažko chorého o posledných dňoch. 
       V dnešnej dobe máme možnosti komunikácie 
s lekárom, sestrou, psychológom, kňazom, cestou internetu, 
tlače. V rámci návštevy u svojho blízkeho je možné takúto 
komunikáciu otvoriť, je to pre tých, ktorí neskôr budú 
rozhodovať o svojom blízkom ľahšie. V jednej kapitole od 
autora (A. E. Volandes 2015) nájdeme námet komunikácie 
dcéry s mamkou, ktorá číta mamke článok z časopisu, kde 
ochorel člen rodiny a nikdy pred tým sa nerozprávali 
o želaniach na konci života a medzi členmi rodiny vznikli 
vyostrené konflikty a tie odoberali čas venovať sa 
posledným dňom svojho blízkeho alebo rozhovor zameraný 
už na prežitý čas odchodu niektorého príbuzného, vrátiť sa 
do spomienok môže byť priestor na otvorenie tak ťažkej 
témy. Autor ďalej poukazuje na vedenie rozhovoru, ktorý 
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má vytvorenú príjemnú rodinnú atmosféru, kde rozhovor ide 
plynule bez násilia komunikovať. 
      Rodina sa v týchto chvíľach dostáva do situácie 
kompromisov, ktoré musia učiniť a nie vždy je to podľa 
knihy. Niektorí sú na odchod svojho blízkeho pripravení 
a vytvoria okolo neho atmosféru pokoja, ticha, ustupujú 
lekárske, ošetrovateľské úkony, robí sa len to, čo pomôže 
zmierniť tieto chvíle, tlmí sa bolesť, toaleta a manipulácia 
s pacientom je čo najšetrnejšia, nerehabilituje sa, skôr sa tím 
zameriava na mentolovanie tela, ovlažovanie pier, rodina 
viac menej sa strieda pri lôžku a je prítomná v posledných 
chvíľach, kde sa im odporúča povedať to posledné, čo ešte 
chcú alebo nebolo vypovedané. V iných prípadoch je rodina, 
ktorá sa zameriava na veci v tých chvíľach nepodstatných 
ako je ďalšia liečba, ich želania, ktoré nie sú vhodné už pri 
manipulácii s pacientom, okolo takejto rodiny je chaos, 
nepokoj, roztržitosť, niekedy sa to vyhrocuje až do 
obviňovania, zastrašovania, čo by za normálnych životných 
okolností neurobili. Hľadajú možnosti ako pomôcť 
blízkemu, alternatívne liečby, hľadajú vinníka za všetko čo 
sa im stalo, no pre ich blízkeho je to  veľmi veľká záťaž a tú 
svoju poslednú energiu by mohol venovať príprave na 
odchod a rozlúčenie sa. Rodina, ktorá prichádza ku lôžku, 
nevenuje a nevníma svojho blízkeho, jeho potreby, želania. 
Zvyknú pri lôžku stáť, kontrolovať či je umytý, čistý, 
namastený, či je nočný stolík uprataný, či mu boli podané 
lieky a v mnohých prípadoch si ani nesadnú ku lôžku, 
nechytia za ruku, nepohladia. Tu nastupuje personál 
a komunikuje veľmi otvorene a priamo, aby si možno 
uvedomili o čo prichádzajú a vnímali, že ak nevyužijú túto 
chvíľu, ďalšia už nemusí byť.  
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     Vo väčšom percente rodina prijme pomocnú ruku 
personálu a ich usmernenie a v rámci svojich možnosti 
vyrovnávania sa s odchodom svojho blízkeho, snažia sa 
upokojiť a vytvoriť priestor pre dôstojný odchod. Veľmi 
malé percento príbuzných ostáva nezmierených, v konflikte 
a v obviňovaní, že profesionáli to nezvládli. Aj členovia 
rodiny sú individuálny, majú svoje pre nich typické 
správanie, reakcie a my to rešpektujeme, no vyslať signály, 
že potrebujú pomôcť musíme my aj keď spätná väzba 
nemusí byť pozitívna. Ak rodina nemôže do hospicu prísť 
osobne v čase zomierania, vždy sa rieši telefonicky podanie 
správy, aby aspoň myšlienkami, modlitbami mohli byť pri 
svojom blízkom, taktiež možnosť rozlúčiť je potrebné 
umožniť aj cez dnešnú techniku. Vždy sú možnosti ako 
dôstojne a s úctou ku životu človeka a s ľudským prístupom 
zvládnuť tieto posledné chvíle.  
 
Záver 
 
     Záver našej starostlivosti je ukončenie života nášho 
pacienta. Záver je pokojná komunikácia s rodinou. Záver je 
prijatie smrteľnosti, zmierenie, odpustenie. Záver je 
pochopenie, že tak to malo byť a my sme urobili pre 
pacienta všetko, čo bolo v našich možnostiach, čo nám bolo 
dopriate, aby sme urobili pre udržanie možnej kvality jeho 
života a prežívania posledných dní. 
     Aj keď záverom sú slzy a smútok rodiny, na druhej 
strane víťazstvo a pokoj, že sme umožnili nájsť cestu pre 
zmierenie a odpustenie. Rodina má nezastupiteľné miesto 
a nahradiť ju nevie nikto, je zbytočné stáť pri lôžku a robiť 
všetko správne, keď ten, ktorý by tam mal byť nie je. Lekár, 
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sestra, asistentka, psychológ, sociálny pracovník, či 
duchovný otec môžu byť veľkými odborníkmi vo svojej 
oblasti, no neurobia nič keď nezistia hlbokú túžbu svojho 
pacienta. A vždy je to rodina, jeho manželka, manžel, dcéra, 
syn, vnučka, vnuk, brat či sestra.............. 
     Nikto s profesionálov nenahradí miesto rodiny, je len 
nástrojom pomoci a v tej chvíli podania ruky, aby zmiernil 
túžbu po stretnutí, no nikdy ju neuhasí. Preto aj mi 
pomáhajúci máme zodpovednosť za rodinu, pretože o tom 
vieme. Aj napriek náročnosti a našej smrteľnosti 
a zraniteľnosti vstupujeme do ťažkých situácii rodiny, aby 
sme im umožnili a ponúkli oporu, podporu a uzdravenie.  
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Duchovné sprevádzanie zomierajúceho  
človeka v hospici 
Semanová Gabriela 

 
„Sprevádzanie znamená povedať ÁNO smrti.“ 

Mária Hataková   
 
Abstrakt 

 
Hospicová starostlivosť o klienta je špeciálna služba. 

V rámci multidisciplinárneho tímu je potrebné zabezpečiť 
pre klienta duchovné do prevádzanie. Príspevok reflektuje 
na samotnú skutočnosť potreby tejto služby, ako aj na to, 
aký má samotná služba priebeh. Terminálne štádia ľudského 
života sú komplikovanými chvíľami, kde človek potrebuje 
pocítiť podporu od tých druhých, pretože ľudská osoba si 
zaslúži našu pozornosť.   
Kľúčové slová: Človek, hospic, do prevádzanie, smrť, 
život. 

 
Abstract 
 

Hospice care is a special customer service. The 
multidisciplinary team is necessary to provide for the client 
to spiritual smuggling. Post reflects on the fact of the needs 
of the service, as well as to what is the actual service 
running. Terminal stage of life are complicated moments 
where a person needs to feel the support of the others, 
because the human person deserves our attention. 
Keywords: Man, hospice, to transfer, death, life. 
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I. Čo je hospic? 
 

Názov hospic pochádza z latinského slova hospitium, 
čo v preklade znamená pohostinnosť alebo hostinec. 
V minulosti takto pomenúvali miesta, ktoré poskytovali 
útočisko cestujúcim a pútnikom alebo domy pre 
chudobných, opustených a umierajúcich. Dnes je hospic 
predstavovaný ako nádej pre umierajúcich a ich rodiny, 
ktorí nemusia zostať sami v ťažkej životnej situácii, akou je 
nevyliečiteľná choroba a zomieranie, pretože im bude 
poskytnutá kvalifikovaná pomoc s ohľadom na ich city, 
práva a potreby. Hospicova starostlivosť je taktiež v rámci 
všeobecných princípov vnímaná ako paliatívna starostlivosť. 
(A. Hanzlíková, 2004) 

Svetová zdravotnícka organizácia definuje hospicovú 
starostlivosť ako integrovanú formu zdravotnej, sociálnej 
a psychologickej starostlivosti, ktorá je poskytovaná 
klientom všetkých indikačných, diagnostických a vekových 
skupín, u ktorých je prognózou predpokladaná dĺžka života 
v rozsahu menej ako šesť mesiacov.  

 
II. Kto je zomierajúci človek? 
 

Otázka, kedy sa pacient stáva paliatívnym alebo kedy 
u pacienta začíname paliatívnu liečbu, nemá jednoduchú 
a jednoznačnú odpoveď. Je veľmi ťažké stanoviť presnú 
deliacu čiaru medzi kuratívnou a paliatívnou medicínou. 
Paliatívnym / zomierajúcim / pacientom sa stáva človek 
vtedy, keď jeho ochorenie prestáva reagovať na kuratívnu 
liečbu. V paliatívnej liečbe využívame takmer všetky 
liečebné postupy ako v kuratívnej liečbe s cieľom 
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zachovania najlepšej možnej kvality života. Ale na druhej 
strane treba povedať, že paliatívna liečba zahŕňa 
symptomatickú liečbu a podpornú liečbu, sprevádza 
pacienta počas všetkých fáz jeho ochorenia. 

 
III. Čo je duchovné sprevádzanie? 

 
O duchovnom sprevádzaní v hospici možno hovoriť 

pri každom pacientovi, ako aj ich členov rodín. Každý 
pacient kráča na tomto svete svojou duchovnou cestou. 
Našou úlohou a poslaním je kráčať touto terminálnou cestou 
spolu s ním. Pri sprevádzaní je dôležité, aby sme si získali 
pacientovu dôveru. Hlavne otvorenosťou a úprimnosťou. 
Pacient túži po prijatí a akceptácií jeho stavu takého, aký 
v danej situácii je. Nie je dobré ho tlačiť do niečoho, čo on 
nechce. Musíme si stále pri tejto skutočnosti uvedomovať, 
že každý človek je jedinečná a neopakovateľná bytosť. Je 
veľmi dobré, osožné a nad mieru praktické, že v hospici je 
dostupná kaplnka. V tomto sakrálnom priestore sa slúžia 
sväté omše, vykonávajú sa tu bohoslužby, ale vysluhujú sa 
tu aj sviatosti, ktoré sú znakmi neviditeľnej Božej milosti. 
Ďalej sa tu vysluhuje sviatosť zmierenia a sviatosť 
pomazania chorých. Rovnako sa tu tajomným spôsobom 
premieňa a sprítomňuje a následne rozdáva najsvätejšia 
Eucharistia. Všetci pacienti, či sú to ležiaci na posteliach, 
alebo pacienti na vozíkoch majú možnosť sa zúčastňovať na 
kresťanskom živote a posilňovať sa vo viere. Pretože sú to 
imobilní pacienti, dokážeme im pomôcť s premiestnením sa 
v rámci budovy do priestorov kaplnky. Denne sa stretávame 
pri zomierajúcom a modlime sa Korunku Božieho 
milosrdenstva, ktorá je silným prostriedkom na 
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vyprosovanie milosti pre zomierajúcich. Pacienti, ktorí 
nevládzu samostatne čítať, písať, alebo keď slabo 
komunikujú, pomôžeme im s predčítavaním, s písaním, 
prípadne mu vieme zabezpečiť dobrovoľníka, ktorý sa 
pacientovi bude venovať naplno. Pacient v terminálnom 
štádiu nie je sám, striedame sa v jeho prítomností každú 
hodinu v modlitbe a v tichu. Zo skúsenosti je známa vec, že 
pacienti cítia strach, bezmocnosť a majú obavy zo smrti. 
Prežívajú obavy pred neznámym. Tiež ich často krát trápi 
strach z odlúčenosti od rodiny. Majú snahu usporiadať si 
vzťahy v rovine sám k sebe, k rodine a k Bohu. Chcú dať do 
poriadku neusporiadané vzťahy či už v rodine, alebo 
v manželstve, trápia ich  predstavy o zanechaných 
majetkoch. Na tomto duchovnom odprevádzaní sa 
zúčastňujú sestra, asistent, vedúca sestra, ekonómka 
a všetci, ktorí tvoria multidisciplinárny tím v hospici. K 
duchovnému  sprevádzaniu sú pozvaní najbližší príbuzní 
rodiny. Práve tu sa naskytuje možnosť, ponúknuť ľuďom 
zmierenie, odpustenie, vyrozprávanie si niektorých 
životných udalostí, nájsť vnútorný pokoj a vyrovnanosť. 
Personál ani rodina nie sú ľahostajní voči takýmto potrebám 
pacienta.  Na  sprevádzanie pacienta v terminálnom štádiu 
neexistuje žiadna smernica, príručka, ktorá by nám pomohla 
v tom, ako duchovne  sprevádzať zomierajúceho človeka. 
Duchovná blízkosť človeka a modlitba je iste prostriedok, 
ktorým sa dá preklenúť najťažšia životná situácia. 
V takýchto okamihoch cítiť, že je pri nás a s pacientom 
prítomný Boh. Veď na koniec, to potvrdzuje aj Sväté písmo, 
kde sa hovorí, že “kde sú dvaja alebo traja v mojom mene, 
tam som ja medzi nimi“ (Mt 18,20). 
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IV. Príbeh života a smrti 
 

Zomieranie a smrť je v našom živote, čosi  o čom 
nechceme počuť ani rozprávať. Počas svojej práce 
s onkologickými, ťažko chorými a zomierajúcimi ľuďmi sa 
stretávam často a zároveň je to moja práca. Pre túto prácu 
som sa rozhodla v roku 2004, keď som sa pripravovala na 
večné sľuby. Starostlivosť o zomierajúceho človeka mi 
ukázala a s láskou ma učila ako pristupovať, komunikovať a 
sprevádzať zomierajúceho človeka MUDr. Alica Valkyová. 
Veľmi som sa s touto myšlienkou stotožnila, starať sa  
o takýchto ľudí. Začala som to praktizovať v domácom 
prostredí a prišiel čas kedy som začala pracovať v hospici 
a napĺňať túto myšlienku. „Keď stojíš pri mne zvládneš 
to...“ Takto začína môj príbeh, ktorý sa odohral v našom 
hospici. V jeden krásny deň sme prijali do hospicu človeka 
– bezdomovca, ktorý bol vo veľmi ťažkom a zanedbanom 
stave. Nikto sa o neho nestaral, nikto nemal záujem o jeho 
život, žil sám, na okraji spoločnosti. Prvé dni boli ťažké 
a bol to zápas pre neho, ale aj pre celý kolektív. Jeho stav si 
vyžadoval namáhavú ošetrovateľskú starostlivosť po 
odbornej, psychologickej a komunikačnej stránke. Mal 
zavedenú TRCH cez ktorú prstom priloženým na TRCH 
rozprával, bola to ťažká komunikácia a tak sme mu navrhli, 
aby nám písal na papier a aby sme spolu komunikovali 
a rozumeli si. Mal zavedený PEG cez ktorý sme mu 
podávali stravu a tekutiny. Bolesť mal tlmenú náplasťami - 
opiátmi. Jeho psychický stav bol veľmi zlý, nepokojný až 
agresívny, vulgárny, depresívny stav a za krátky čas rapídne 
schudol. Odmietal všetko, stravu, kúpanie, ošetrovanie, 
starostlivosť o dušu. Vždy nás prijal s hrešením 
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a vulgárnymi slovami, čo nás často prekvapovalo. Svojím 
správaním ubližoval sebe, ale aj personálu. Nevzdávali sme 
sa a bojovali sme o priateľstvo, ktoré netušiac postupne 
vznikalo. Vznikali rôzne kompilácie, ktoré pri tejto chorobe 
prichádzajú. Uvoľnenie stehov pri PEG-u, teploty, 
zvracania, zvyšovala sa intenzita bolesti... bol odkázaný na 
pomoc celého kolektívu. Postupne slabol a zisťoval, že je 
odkázaný na našu pomoc. Uvedomoval si svoju slabosť 
a hriešnosť. Ponúkali sme mu možnosti rozhovoru, 
modlitby, vyslúženie sviatosti... Potrebuje otvorené srdce, 
ochotu, všetko to chcelo čas a vysvetľovanie. Zdalo sa nám 
mnohokrát, že stojíme na bode mrazu a nemôže sa z miesta 
pohnúť. Prišiel deň keď sme mu navrhli, že ho vysadíme do 
kresla a zoberieme ho do kaplnky na svätú omšu. Na podiv 
neodmietol, sedel celý čas tichučko bez šomrania. 
Odchádzal zo svätej omši spolu s ošetrovateľkou plný 
dojatia a sĺz. Boli sme prekvapení, ale milo potešení. 
V priebehu ďalší dní ho navštívil kňaz, prijal sviatosti. Stav 
sa postupne zhoršoval a tak sme začali hľadať rodinu 
a zabezpečovať posledné veci. Vyhľadali sme sociálnu 
pracovníčku z mestského úradu, aby nám pomohla nájsť 
najbližšiu rodinu. Rodina sa nakoniec k nemu priznala 
a rozprávali sa cez telefón aj keď komunikácia viazla. Po 
rokoch odlúčenia nastal čas zmierenia a odpustenia. Ostal 
ešte jeden nevyriešený vzťah a to odpustiť sám sebe. A tak 
spoločným úsilím sme prehodnocovali celý život, existenciu 
bytia a pokúšali sme sa nájsť v utrpení zmysel. Prichádzali 
dni tichého a trpkého utrpenia. Sedeli sme  a striedali sme 
sa, aby sme ho nenechali samého a opusteného. V poslednú 
nočnú službu, ktorá trvala strašne dlho sme pri ňom boli 
celú noc. Bolo to nepochopiteľné. Oči mal krásne a jasné 
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akoby niekoho čakal. Nad ránom, keď sme boli unavené 
a nevyspaté sme sedeli pri ňom, hlava nám padala od únavy 
niekoľko krát. Túžil, aby sme mu pozerali do očí 
a neopustili sme ho, držal pevne moju ruku a niekoľkokrát 
mi ju stískal, bolo to jasné, že túži po prítomnosti druhého 
človeka. Držali sme ho za ruku, modlili sa pri ňom a On 
odišiel so zavretými očami v tichu, spokojný a odovzdaný.  

 
V. Na záver  
 

  V príspevku som sa snažila zamerať svoju pozornosť 
na paliatívnu starostlivosť v hospici a na úlohu sestry. Práca 
je podobná s úlohou sestry v akejkoľvek inej oblasti 
zdravotníctva. Jedná výnimka je iba to, že pri tejto 
starostlivosti skoro nikdy nevidíme pacienta odchádzať 
vyliečeného. Vidíme ho iba odchádzať.... 

V príspevku som chcela poukázať a zviditeľniť prácu 
všetkých, ktorí prichádzajú do styku s človekom, ktorého 
život pomaly vyhasína. Treba pritom vidieť to, že práve tí, 
ktorí strážia hasnúci plameň života, majú zodpovednosť, ba 
priam výnimočnú zodpovednosť za každý jeden život, 
ktorého koniec môžeme ovplyvniť aj my. Tu nemôže byť 
akási schéma, štandard, tu musí nastúpiť obetavosť, 
láskyplnosť všetkých ľudí, ktorí sa tejto práci oddali telom a 
dušou. Tu nejde len o fyzickú námahu, ale o 
neustálu duševnú i duchovnú podporu a pomoc. Pacienta 
v hospici treba vnímať ako Krista obetovaného na paténe. Je 
to druhá svätá omša bez ceremónie, v tichosti, zamyslení 
a v pravde. Živý Kristus, ktorý sa totálne obetuje. Práca 
v hospici je u nás novodobá skúsenosť a tejto práci sa musí 
venovať veľa pozornosti. Každý má svoj vlastný svet, ale 
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potom je tu svet pacienta o ktorého máme povinnosť sa 
postarať do konca jeho života. Je pre nás niekedy smutné, že 
pri tejto práci nás rozptyľuje veľa svetských záležitostí 
a máme málo času na rozhovor, meditáciu alebo inak sa 
odosobniť a podľa toho aj konať. Človek sa musí spoliehať 
na vlastný zdravý rozum a svoje svedomie. Stále má platiť: 
„Kde je láskavosť, tam veľmi rýchlo rastie svätosť“. A o to 
by sme mali stáť. Nikto by nechcel vedome ublížiť človeku 
– pacientovi. Práve vedomie, že môžeme ublížiť, i keď 
nechtiac, je na tejto práci najviac stresujúce. Sú veci, ktoré 
sa z kníh nedozvieme. Každý človek je iný, každý vyrastal 
v inom prostredí, každého život inak formoval a preto si táto 
práca vyžaduje individuálny prístup. 

Týmto krátkym príspevkom som mienila poukázať na 
dôležitú úlohu starostlivosti o ľudí, ktorí zomierajú. Pri 
tomto poslaní sa nedá hovoriť len o úlohách lekárov, len 
o úlohách sestier alebo len o úlohách personálu bez 
súvislosti s pacientom a prostredím okolo neho.  

Všetci členovia multidisciplinárneho tímu, ktorí sa 
starajú a vynakladajú nemálo úsilia musia byť silní, tým 
nemyslím len fyzicky, myslím na vnútro – psychiku. Čím 
viac v tejto oblasti pracujem, uvedomujem si, aká je dôležitá 
psychohygiena. Jednoducho tu by bolo treba asi začať, aby 
všetci čo pracujú v hospici nezhárali spolu so svojimi 
pacientmi. Neochota a nezáujem o iných je dnes veľmi 
bežná. Toto je aj dôvod prečo si Matka Tereza  mohla 
dovoliť povedať, že najväčšou chorobou sveta nie je 
malomocenstvo, rakovina, ale to, že sa cítime nechcení, 
nemilovaní, a že máme pocit, že sa o nás nikto nezaujíma 
a nestará. S týmto realistickým a smutným výrokom môžem 
len plne súhlasiť. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

334 

V závere sa mi žiada skonštatovať: málo sa hovorí 
o smrti, nie o tej násilnej (samovraždy, vraždy, nešťastia....), 
ale o prirodzenej smrti. Jednoduchej sestre života, ktorou je 
nepochybne „SMRŤ“. K tomu uvádzam na záver jeden 
citát: „Čo nepoznáme, to nemôžeme chápať. Čo nepoznáme, 
to nemôžeme skutočne milovať. A čo nemilujeme. To môže 
byť pre nás iba bremenom nie požehnaním...!“ 
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Ľudská dôstojnosť  ako  imperatív v paliatívnej 
starostlivosti 

Human dignity as the imperative of the 
palliative care 

SUŠINKOVÁ JANA 
 
Abstrakt   
Úvod. Utrpenie a umieranie často pripravuje človeka o jeho 
dôstojnosť. Ako je vnímaná  dôstojnosť očami našich  
respondentov, pacientov – gerontov, a s čím najčastejšie 
spájajú slovo dôstojnosť? Majú možnosť konfrontovať 
dôstojnosť s utrpením? Aké sú ich osobné pocity a 
skúsenosti v otázkach hospicovej starostlivosti? Na tieto a 
ďalšie otázky sme hľadali odpovede a zamerali prieskum. 
Metodika prieskumu. Ako empirická metóda zberu dát bol 
zvolený neštandardizovaný dotazník. Výber súboru bol 
zámerný. Kritériom pre zaradenie do skúmaného súboru 
bola dĺžka hospitalizácie pacienta, minimálne 14 dní. Pri 
spracovaní empirických dát boli použité opisné metódy: 
početnosť (absolútna – N)  a percento (%) hodnoty, priemer 
(M). Údaje získane prieskumom boli spracované softwarom 
MS Excel a MS Word. Výsledky. Pri percentuálnom  
vyjadrení  77,50% respondentov spája dôstojnosť so 
životom bez bolesti a utrpenia. V 22,50% je dôstojnosť 
ponímaná ako rešpektovanie priorít pacienta. Za najmenej 
vyhovujúce prostredie v ktorom by  mali prežívať posledné 
chvíle označili respondenti  v 20 % inštitucionálne - 
nemocničné  prostredie. 27,50% respondentov by prijalo 
alternatívu domáceho prostredia, čo súvisí s pocitom 
bezpečia a prítomnosti členov rodiny. Súhlas s umiestnením 
v hospici by volilo 68,75% opýtaných. Dôvodom ich 
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rozhodnutia bolo v 52,50% vedomie bezpečnosti, ktorý 
prezentuje personál hospicu,  odborný dohľad celého 
hospicového tímu, dôvera a možnosť úzkeho kontaktu s 
rodinou. Nesúhlas s umiestnením v hospicovom zariadení 
vyjadrili respondenti v 31,25 %. Ako najčastejší  dôvod 
27,50% sa potvrdila insolventnosť - platobná neschopnosť 
zo strany pacienta/ klienta, žiaľ aj nezáujem zo strany 
rodiny kompenzovať náklady. Stratu dôstojnosti spája s 
kvalitou života, bolesťou a utrpením, pocitmi beznádeje 
a zbytočnosti 81,25% respondentov. Záver. Problematika 
nevyliečiteľné chorých je úzko spätá s rešpektovaním 
ľudského života a dôstojnosti, akceptuje blízkosť smrti a 
zomierania. V týchto súvislostiach vystupuje paliatívna 
starostlivosť svojim holistickým prístupom ako najvhodnejší 
spôsob ochrany, deklarovaný zásadami v Charte ľudských 
práv.   
 
Kľúčové slova: Dôstojnosť. Paliatívna starostlivosť. Senior. 
Sestra. 
 
Abstract 
Introduction. Suffering and dying frequently deprives a 
man of his dignity. How is dignity  perceived through the 
eyes of our respondents, the geriatric patients, and with what 
they most often associate the word dignity? Do they have 
the opportunity to face the suffering with dignity? What are 
their personal feelings and experiences on the issues of the 
hospice care? We sought answers and focused the research 
on these and other similiar questions. Methodology. As an 
empirical method of data collection was used non-
standardized survey. The choice of the respondents was 
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deliberate. The criterion for participation in the survey was 
the length of the hospitalization, at least 14 days. While 
processing the empirical data, descriptive methods were 
used: the amount of respondents (total - N) and the 
percentage (%) value, the average (M). The data obtained 
from the survey were processed by software MS Excel and 
MS Word. The results. 77.50% of respondents perceived 
dignity as a life without pain and suffering. 22.50% stated 
that dignity is perceived as the respect for the patient´s 
priorities. 20% of the repondents indicated institutional - 
hospital environment as the least satisfactory environment in 
which patients should live their last moments. 27.50% of the 
respondents would accept an alternative home environment, 
which is perceived as a sense of security and the presence of 
the family members. 68,75% of respondents expressed their 
agreement to the placement in a hospice. The reason for 
their decision was the (52.50%) sense of security coming 
from the presence of the hospice staff, professional 
supervision of the entire hospice team, trust and the 
possibility of the close contact with the family. Refusal with 
the placement in the hospice facility was expressed by 
31.25% of respondents.  As the most common reason 
(27.50%) was confirmed insolvency - insolvency on the part 
of the patient / client, and unfortunately, a lack of interest of 
the family and relatives to cover the expanses. The loss of 
dignity is associated with quality of life, pain and suffering, 
feelings of hopelessness and worthlessness for 81.25% of 
respondents.  Conclusion. The issue of the terminally ill 
patients is closely linked to the respect for human life and 
dignity, the acceptance of the closeness of death and dying. 
In this context, palliative care serves with its holistic 
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approach as the best way of protection declared by the 
principles of the Charter of Human Rights. 
 
Key words: Dignity. Nurse. Palliative care. Senior. 
 
Úvod 
Pojem ľudská dôstojnosť je jazykovo, historicky 
spríbuznené slovo so slovom „hodnota“  a označovalo sa 
ním určité postavenie, zásluha alebo uznanie. Každý ľudský 
život má jedinečnú, neopakovateľnú a neodňateľnú hodnotu 
a dôstojnosť, ktorá vyplýva zo samej podstaty „byť 
človekom“.174 Výkon a užitočnosť nemožno chápať a 
aplikovať v živote všeobecne ako istý najvyšší cieľ, o ktorý 
sa je treba usilovať a to práve preto, že takýto prístup svojou 
podstatou ohrozuje dôstojnosť človeka.      
Umieranie a smrť je oblasťou záujmu človeka oddávna, 
prístupy k umieraniu a smrti sú podmienené kultúrno-
historicky. Smrť bola a je vždy ukončením života, 
nenávratnou stratou, definitívnym koncom. U pacientov 
všeobecne a zvlášť u pacientov v paliatívnej starostlivosti 
dochádza často krát k pocitu straty dôstojnosti. Najčastejším 
vplyvom sú takzvané vonkajšie faktory, medzi ktoré radíme 
nevhodný, bezohľadný ba až ponižujúci postoj okolia, žiaľ 
v niektorých prípadoch aj zo strany rodinných 

                                                 
174 DAVIDEKOVÁ, M. 2010. Etické hodnoty a dôstojnosť v sociálnej 
práci. In: Prohuman. Vedecko – odborný,  internetový časopis – 
sociálna práca, psychológia , pedagogika, zdravotníctvo, 
ošetrovateľstvo. [on line] 2010.  
[cit. 2015-05-16]. Dostupné na internete: 
http://www.prohuman.sk/socialna-praca/eticke-hodnoty-a-dostojnost-v-
socialnej-praci 

http://www.prohuman.sk/socialna-praca/eticke-hodnoty-a-dostojnost-v-socialnej-praci
http://www.prohuman.sk/socialna-praca/eticke-hodnoty-a-dostojnost-v-socialnej-praci
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príslušníkov.175 Jednou z kľúčových úloh pri zabezpečovaní 
zdravotnej starostlivosti je poskytovanie kvalitných 
zdravotníckych služieb a ich monitoring. Starostlivosť o 
chorých v terminálnom štádiu v nemocničných zariadeniach 
sa zameriava predovšetkým na lekársku diagnostiku a 
terapiu, neporovnateľne menší časový priestor je venovaný 
pacientovi ako takému. Hospitalizácia pacientov 
v terminálnom štádiu vyžaduje zabezpečenie pokojného 
prostredia bez rušivých momentov, od ošetrujúceho 
personálu obetavosť v práci, ochotu pomôcť, ľudský prístup. 
Kto to potrebuje viac ako chorý, umierajúci? Je všeobecne 
známe, že chorý človek, človek v terminálnom štádiu stráca 
mnohé zo svojich statusových rolí, prácu, sociálne 
postavenie, životnú istotu, súkromie, voľnosť pohybu, 
možnosti aktivity, životný rytmus atď.176 Chorý človek sa 
v mnohých prípadoch nachádza v situácii núdze, dôsledkom 
čoho dochádza k zmene jeho správania. Jeho reakcie na 
vzniknutú situáciu sú preto ospravedlniteľné aj keď reaguje 
agresívne, prejavujú sa u neho stavy úzkosti, depresie, je 
zmetený a má poruchy správania. Je to úplne prirodzená 
reakcia na takú veľkú stratu akou je zdravie. Nepripravené 
okolie obvykle reaguje na takéto prejavy negatívne, čím 
nepomáha eliminovať pacientovo správanie. Mnohokrát sa 
rozoberá situácia a proces vyrovnávania sa so smrťou 
samotných príbuzných, na ktorých sa v hospicovej 

                                                 
175 RAKOVÁ, J., JABALLAH, Z., Z. 2014. Moderná rola sestry 
výskumníčky v aktuálnych klinických podmienkach. Prešov:   ÚSVaZ bl. 
P. P. Gojdiča, 2014. s. 9-15. 
176 DOBRÍKOVÁ - PORUBČANOVÁ, P. a kol. 2005. Nevyliečiteľne 
chorí v súčasnosti. Trnava: Spolok    
  svätého  Vojtecha, 2005.277 s.   
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starostlivosti nesmie zabúdať.  Realizácia výkonu povolania 
zdravotníckych pracovníkov má svoje  špecifiká. 
Starostlivosť o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia je 
veľmi špecifická a vyžaduje od ošetrujúceho personálu 
vysokú odbornú i osobnostnú spôsobilosť.177 Očakáva sa 
profesionálny prístup, podpora príbuzných v ťažkej situácii, 
schopnosť vyrovnať sa s blížiacou sa stratou ich milovaného 
človeka.  Najčastejšie ide o pocity beznádeje, 
nespravodlivosti, osamelosti, smútku, agresivita striedajúca 
sa s apatiou, poruchami sociálnej interakcie, komunikácie, 
sociálna izolácia, strach, úzkosť. Novú dimenziu v 
starostlivosti o chorých v terminálnom štádiu ponúka 
hospicová starostlivosť, ktorej krédom  je zabezpečiť 
chorým dôstojne umieranie.  
Odporúčanie Rady ministrov Rady Európy pre členské štáty 
o organizácii paliatívnej starostlivosti z novembra 2003 
uvádza, že paliatívna starostlivosť sa nezameriava na 
špecifické ochorenie. Zahrnuje obdobie od diagnostikovania 
pokročilého ochorenia až po ukončenie trúchlenia 
pozostalých, čo môže trvať roky, týždne, zriedkavo dni. 
Paliatívne ošetrovateľstvo je jedným z nových odborov 
ošetrovateľstva. Pre správnu identifikáciu informácií 
poskytovaných zomierajúcim pacientom a ich príbuzným a 
následnú efektívnu kooperáciu pri uspokojení ich potrieb je 
dôležité použiť jednotný, unifikovaný jazyk. Túto možnosť 
ponúkajú sestrám klasifikačné systémy ošetrovateľstva, 
konkrétne klasifikačný systém ošetrovateľských diagnóz 
NANDA International Taxonomy II ( The North American 
                                                 
177 DIMUNOVÁ, L., NAGYOVÁ, I., ONDREJ, I. 2016. Práca na 
zmeny a životný štýl sestier po 50. roku  
   života. In Zdravotnícke listy, 2016. roč. 4, č. 1, 2016 s. 68-74.  
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Nursing Diagnosis Association), klasifikácia 
ošetrovateľských intervencií NIC (Nursing Interventions 
Classification) a klasifikácia výsledkov ošetrovateľstva 
NOC (Nursing Outcomes Classification). Daná klasifikácia 
predstavuje vysoko využiteľný diagnostický systém, 
z ktorého môžu sestry čerpať v konkrétnych situáciách 
v procese uspokojovania potrieb.178 V nadväznosti na 
problematiku dôstojnosti sa v  psychosociálnej dimenzii 
paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti dotýkame dôležitej 
psychologickej potreby v období zomierania, ktorou je 
potreba rešpektovania ľudskej dôstojnosti.  
Dôstojnosť možno chápať ako pojem morálneho vedomia, 
ktorý vyjadruje predstavy o hodnote ľudského jedinca 
z pohľadu rovnocennej, rovnoprávnej, slobodnej a 
autonómnej bytosti. V tejto súvislosti, je v rámci 
ošetrovateľského procesu pri uspokojovaní potrieb aktuálna 
ošetrovateľská diagnóza : Riziko oslabenia ľudskej 
dôstojnosti 00174, čo vystihuje riziko straty úcty, cti, 
ponižovania.179 
 
Metodika prieskumu a charakteristika súboru  
Ako empirická metóda zberu dát bol zvolený 
neštandardizovaný dotazník. Výber súboru bol zámerný. 
Kritériom pre zaradenie do skúmaného súboru bola dĺžka 
hospitalizácie pacienta, minimálne 14dní. 

                                                 
178 SLÁMKOVÁ, A., POLEDNÍKOVÁ, Ľ. 2013. Klinické a 
ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti.  
   Martin: Osveta, 2013.146 s. 
179 NEMČEKOVÁ, M a kol. 2004. Práva pacientov, medicínske, 
ošetrovateľské a filozoficko - etické súvislosti. Martin: Osveta, 2004. 214 
s. 
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Súbor respondentov v počte 80 predstavovali pacienti – 
seniori, hospitalizovaní na klinike gerontológie a geriatrie, 
oddelení dlhodobo chorých a v hospici. Veková kategória 
respondentov sa pohybovala v rozpätí 78 až 95 rokov. 
Z celkového počtu boli ženy v zastúpení 47%  a muži 53%. 
Priemerný počet dní hospitalizácie bol 19 dní. 
Realizácia prieskumu – sa uskutočnila v časovom horizonte 
august až december 2015, konkrétne na pracoviskách:  
Klinika gerontológie a geriatrie FN L. Pasteura v Košiciach,  
VOUG –Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrie 
v Košiciach a Nemocnica Košice-Šaca a. s.  Emitovaných 
bolo 80 dotazníkov, návratnosť bola 100% . Pri spracovaní 
empirických dát boli použité opisné metódy: početnosť 
(absolútna – N)  a percento (%) hodnoty, priemer (M). 
Údaje získane prieskumom boli spracované softwarom MS 
Excel  
a MS Word.  
 
Výsledky 
Našim respondentom  sme  v úvode dotazníka  položili 
otázku so zámerom zistiť s čím konkrétne sa v ich ponímaní 
spája pojem „ dôstojnosť“.  Pri percentuálnom  vyjadrení  
77,50% respondentov spája dôstojnosť so životom bez 
bolesti a utrpenia. V  22,50% je dôstojnosť ponímaná 
ako  rešpektovanie priorít pacienta.  Tieto vyjadrenia 
jednoznačne potvrdzujú, aký význam pripisujú seniori 
životu bez bolesti a utrpenia,  prečo stavajú kvalitu života  
a dôstojnosť  v jednej rovine.   
Problematiku umierania a s ňou súvisiacej dôstojnosti 
spájali respondenti s  prostredím, v ktorom chorý prežíva 
posledné chvíle života. Za najmenej vyhovujúce prostredie 
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v ktorom by  mali prežívať posledné chvíle označili 
respondenti  v 20 % inštitucionálne - nemocničné  
prostredie.  Naopak, ako vyhovujúce prostredie, ktoré spĺňa 
kritéria odborného dohľadu a zachovania dôstojnosti  
definuje 52,50% respondentov hospic. 27,50% respondentov 
by prijalo alternatívu domáceho prostredia, čo súvisí 
s pocitom bezpečia a prítomnosti členov rodiny. 
V situácii, kedy zdravotný stav pacienta si vyžaduje 
hospicovú starostlivosť (obdobie terminálneho štádia ), je 
aktuálna otázka ktorá mapuje záujem klienta o umiestnenie  
v hospici. V tomto duchu sme sa opýtali respondentov na 
ich názor a následné rozhodnutie.  Kladnú odpoveď, teda 
súhlas s umiestnením v hospici volilo 68,75% opýtaných. 
Dôvodom ich rozhodnutia bolo v 52,50% vedomie 
bezpečnosti, ktorý prezentuje personál hospicu,  odborný 
dohľad celého hospicového tímu, dôvera a možnosť úzkeho 
kontaktu s rodinou. Nesúhlas s umiestnením v hospicovom 
zariadení vyjadrili respondenti v 31,25 %. Ako najčastejší  
dôvod  27,50%  sa potvrdila insolventnosť - platobná 
neschopnosť zo strany pacienta/ klienta, žiaľ aj nezáujem zo 
strany rodiny kompenzovať náklady. Ďalší z faktorov 
odmietavého postoja k hospicovej starostlivosti (20%) 
pramení z predsudkov a nedostatočnej informovanosti 
verejnosti  o poslaní a filozofii hospicovej starostlivosti. 
Nasledujúci okruh otázok bol zameraný na vlastný postoj 
k problému smrti a umierania. 62% respondentov sa tejto 
téme nevyhýba, smrť považuje za súčasť života.  Vyhýbavý 
postoj  priznalo 22,50% respondentov a 15,50 % opýtaných 
nevenuje otázkam  tohto charakteru pozornosť, respektíve sa 
nimi nezaoberá. 
Jedny z posledných otázok adresovaných respondentom 
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mali za cieľ zistiť súvislosti medzi stratou dôstojnosti a 
otázkami voľby prípadne možnej eutanázie.  Reakcie z ich 
strany boli  rôzne, no jednoznačne stratu dôstojnosti spájali 
s kvalitou života, bolesťou a utrpením, pocitmi beznádeje a 
zbytočnosti. Tento stav prezentuje 81,25% respondentov. 
 
Záver 
Hospicová starostlivosť je „integrovaná forma zdravotnej, 
sociálnej a psychologickej starostlivosti, poskytovaná 
klientom všetkých indikačných, diagnostických a vekových 
skupín, u ktorých je prognózou ošetrujúceho lekára 
predpokladaná dĺžka života v rozsahu menej ako šesť 
mesiacov.“180 V rámci hospicovej starostlivosti sa poskytuje 
iba paliatívna liečba. Hospicová starostlivosť nepatrí medzi 
sociálne zariadenia. Podľa nej ide o „starostlivosť o 
umierajúceho a nevyliečiteľne chorého v konečných 
štádiách choroby, ktorý potrebuje ošetrovateľskú 
starostlivosť a liečbu na zmiernenie utrpenia.“181„Cieľom 
hospicovej starostlivosti je sprevádzať ťažko chorých na 
poslednom úseku ich života a pomáhať aj ich príbuzným 
znášať ťažké chvíle lúčenia.“182 Kvalita života  
pacienta/klienta sa neodmysliteľne spája s ošetrovateľskou 
starostlivosťou, empatickým, ľudským prístupom zo strany 
personálu.  Tam, kde nie je záujem, kde kroky sprevádzania 
chorého nie sú súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti, tam 

                                                 
180 HANZLÍKOVÁ, A. et al. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin : 
Osveta, 2006. s. 266. 
181 HANZLÍKOVÁ, A. et al. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. Martin : 
Osveta, 2006. s. 266. 
182 DRAGANOVÁ, H. et al. 2006. Sociálna starostlivosť. Martin: 
Osveta, s. 89. 
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hrozba eutanázie môže nachádzať svoje opodstatnenie. 
Predpokladom  rešpektovania ľudskej dôstojnosti je v plnom 
rozsahu uplatniť a riadiť sa  filozofiou paliatívnej 
starostlivosti, ktorá zdôrazňuje holistický prístup k 
pacientovi, riešenie jeho stavu z hľadiska všetkých 
spolupôsobiacich činiteľov. Zachovať ľudskú dôstojnosť 
znamená predovšetkým nedovoliť, aby chorý, umierajúci 
trpel neznesiteľnou bolesťou, aby zostal pri umieraní sám. 
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Záťažové faktory prostredia v paliatívnej 
starostlivosti 

Stress factors of the palliative care environment  
                                 SUŠINKOVÁ  JANA 
 

 
Abstrakt 
Úvod. Cieľom práce bolo posúdiť subjektívne vnímané 
záťažové faktory prostredia v spojitosti s uspokojovaním 
spirituálnych potrieb pacientov, posúdiť mieru psychického 
a  telesného vyčerpania sestier. Metódy. Na monitorovanie 
záťaže sestier bol použitý vlastný dotazník,  kde sa miera 
záťaže sestier a pocitov telesného a psychického vyčerpania 
hodnotili na Likertovej škále. Distribuovaných bolo 157 
dotazníkov na I. a II. Chirurgickú kliniku UNLP 
v Košiciach, na pracoviská Leteckej vojenskej nemocnice 
a.s. a na pracoviská poskytujúce paliatívnu starostlivosť. Za 
účelom posúdiť rozdiely medzi pracoviskami bol použitý t-
test, na posúdenie vzťahu medzi vyčerpaním a záťažou bola 
použitá Pearsonova korelácia. Výsledky. Bez rozdielu typu 
pracoviska bol zaznamenaný stredný stupeň fyzického 
a emocionálneho vyčerpania sestier. Otázky zamerané na 
oblasť uspokojovania spirituálnych potrieb sa javili ako 
najviac zaťažujúce. Konkrétne, sestry na chirurgických  
pracoviskách označili  ako zaťažujúce otázky : zmysel 
utrpenia,  umieranie,  posmrtný život. Sestrám poskytujúcim 
paliatívnu starostlivosť spôsobovali záťaž otázky späté s 
problémom eutanázie. U respondentiek sa potvrdil  
štatisticky  významný  (p ≤ 0,000)  vzťah medzi záťažou 
plynúcou z uspokojovania spirituálnych potrieb a mierou 
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fyzického a psychického vyčerpania. Záver. Sestry plniac 
svoje roly a uspokojujúc potreby pacienta  sú pod neustálym 
tlakom požiadaviek  a nárokov zo strany pacienta, 
príbuzných  a manažmentu. Je nereálne predpokladať, či 
očakávať, že sa  pri práci vyhnú  stresu. Jediné, čo môže 
eliminovať stresujúce faktory je aktívna spolupráca členov 
ošetrovateľského tímu. 
 
Kľúčové slová: Pracovné prostredie. Pracovné zaťaženie. 
Sestra. Stres.  
 
Abstact 
Introduction. The goal was to assess the subjective 
perception of the stress environmental factors in conjunction 
with the spiritual needs of patients and to assess the level of 
mental and physical exhaustion of thr nurses. Methods. To 
monitor the workload of nurses, own survey was used to 
measure the workload of nurses and feelings of physical and 
mental exhaustion evaluated on Likert scale. 157 surveys 
were distributed to the first and second UNLP Surgical 
Clinic in Košice, Aeronautical Military hospital and 
palliative care providers. In order to assess the differences 
between workplaces, t-test was used, and to assess the 
relationship between exhaustion and work load,  Pearson 
correlation was used. The results. Without the distinction of 
type of the hospital department, there was a moderate degree 
of physical and emotional exhaustion of nurses recorded. 
Questions focused on satisfying the spiritual needs of the 
area appeared to be most burdensome. In particular, nurses 
at surgical departments  identified these most stressful 
questions: the meaning of suffering, death, life after death. 
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Nurses providing palliative care issues and questions 
connected with the problem of euthanasia caused the 
problems. The respondents confirmed the statistically 
significant (p ≤ 0.000) relationship between work load 
coming from satisfying the spiritual needs and the level of 
physical and mental exhaustion. Conclusion. Nurses, while 
fulfilling their roles and the needs of the patients, are under 
constant pressure of requirements and demands of the 
patient, relatives and the management. It is unrealistic to 
assume or to expect them avoiding the stress at work. The 
only thing that can eliminate the stressful factors is the 
active cooperation of the members of the nursing team. 
 

Key words: Nurse. Stress. Work environment. Work load. 

 
Úvod 
Aspekty zomierania a následnej smrti ako konca života 
zaujímali ľudstvo odpradávna. Starostlivosť 
o zomierajúceho zaujíma významnú úlohu v historickom 
vývoji ošetrovateľstva, cez neprofesionálne, charitatívne až 
po skvalitnenie starostlivosti v súčasnom profesionálnom 
ošetrovateľstve. Človek mal vždy potrebu starať sa o seba, 
svoje zdravie, aby mohol prežiť rovnako ako jeho blízki 
i celá komunita.183 
Moderné ošetrovateľstvo a s ním spojené špecifiká 
predstavujú rešpektovanie individuálneho prístupu 
a uspokojovanie potrieb pacienta počnúc narodením, až do 
                                                 
183 SLÁMKOVÁ, A., POLEDNÍKOVÁ, Ľ. 2013.  Klinické 
a ošetrovateľské aspekty paliatívnej starostlivosti. Martin:    
   Osveta, 2013. s. 11-1 
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konca života. Ošetrovateľstvo zahŕňa odbornú starostlivosť 
o pacienta, nevynímajúc rodinu, blízkych a priateľov. Tento 
fakt má osobitný význam v starostlivosti o zomierajúcich, 
kedy rodina obzvlášť vysoko ocení podporu a pomoc 
zdravotníckeho personálu.  
Terminálne štádium ochorenia vyžaduje špecifické, 
praktické prístupy, skúsenosti a odbornú prípravu sestry. 
Vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade s odporúčaniami 
Medzinárodnej rady sestier (ICN), Svetovej zdravotníckej 
organizácie (WHO) a so smernicami Rady Európskej únie. 
Sestry predstavujú najpočetnejšiu skupinu zdravotníckych 
pracovníkov. Neustále sa zvyšujúce nároky a požiadavky na 
kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti, idú ruka v ruke 
s potrebou kvalitného vzdelania, ktoré spĺňa potreby 
komplexného chápania paliatívnej starostlivosti, zohľadňuje 
psychologické, sociálne a spirituálne potreby 
zomierajúceho. Obzvlášť otázky v rovine spirituálnych 
potrieb významnou mierou pôsobia na prežívanie bolesti. 
Chorý a rodina môžu bolesť vnímať ako trest, či zbytočné 
trápenie. Sestra je v tomto procese vystavená náročným 
psychickým a emočným situáciám, dostáva sa do 
konfrontácie s emocionálnymi potrebami pacientov a ich 
rodín, stretáva sa s pocitmi beznádeje a zúfalstva. Napriek 
tomu musí vnímať svoje vlastné hranice, nesmie sa nechať 
pohltiť bolesťou a emóciami. 
Tento aspekt jej pôsobenia sa javí ako jeden z najväčších a 
najčastejších stresujúcich situácii v  práci. Pod konkrétny 
pracovný výkon sa podľa viacerých autorov 184 podpisuje 
                                                 
184 BEŤKOVÁ, M., KÖRNYIOVÁ, D. 2015. Rizikové faktory 
pracovného prostredia a ošetrovateľské pochybenia. In Ošetrovateľstvo 
naprieč kultúrami: zborník z celoslovenskej konferencie 
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psychická záťaž. Zdieľajúc tento názor autori 185 
pripomínajú, že schopnosť  zvládnuť pracovné povinnosti 
sestry ovplyvňuje rad ďalších faktorov, osobného, 
zdravotného, sociálneho  charakteru. 
Oblasť paliatívnej starostlivosti o pacienta upriamuje 
pozornosť na potreby duchovné a spirituálne. V tejto rovine 
uspokojovania sa orientovala naša štúdia, v ktorej sme ako 
cieľ stanovili  posúdiť subjektívne vnímanú záťaž sestier 
vzhľadom na uspokojovanie spirituálnych potrieb pacientov, 
následne posúdiť mieru ich psychického a  telesného 
vyčerpania. 
 
Metódy 
Na monitorovanie záťaže sestier bol použitý dotazník 
vlastnej konštrukcie, kde sme rozsah   spôsobenej záťaže 
sestier a ich vyčerpania hodnotili na Likertovej škále. 
Distribuovali sme 157 dotazníkov, z toho 77 na oddelenia I. 
a II. chirurgickej kliniky  UNLP ( Univerzitná  nemocnica 
L. Pasteura) v Košiciach a na chirurgické pracoviská  (LVN) 
Leteckej vojenskej  nemocnice a.s. v Košiciach. 80 
respondentov z počtu 157 zastupovali sestry poskytujúce 
paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť v priestoroch 
(VOUG) Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrie 
v Košiciach. Na posúdenie rozdielov jednotlivých pracovísk 

                                                                                                   
s medzinárodnou účasťou. Piešťanský deň ošetrovateľstva, Bratislava : 
VŠZ a SP sv. Alžbety, n.o., 2015,  s.218.  
185 DIMUNOVÁ, L., RAKOVÁ, J. 2008. Možnosti prevencie 
psychickej záťaže  v práci sestry. In: Revue ošetrovateľstva, sociálnej 
práce a laboratórnych metodík. 2008, roč. 14, č. 3, s.125 – 127.  
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bol použitý t-test a na posúdenie vzťahu medzi vyčerpaním 
a záťažou  Pearsonova korelácia.   
 

Výsledky 
Štatistické výsledky boli spracované v programe SPSS 12, 
použité opisné štatistické metódy,  absolútne ( N) 
a percentuálne (%) hodnoty, priemer (M), smerodajná 
odchýlka (SD). 
Súbor tvorilo 157 sestier, z toho 77 (49.04%)  
z chirurgických oddelení a 80 sestier (50.96%)  z oddelení 
paliatívnej starostlivosti. Priemerný vek  bol 39,09 ± 9,87 
rokov (sestry na chirurgických pracoviskách) a 35,06 ± 8,86 
rokov ( sestry na pracoviskách paliatívnej starostlivosti).  
Priemerná dĺžka praxe sestier na chirurgických pracoviskách 
bola 12,01 ± (8,68) roka a u sestier  na pracoviskách 
paliatívnej starostlivosti  7,06 ± (4,54) roka.  Zaznamenali 
sme stredný stupeň fyzického a emocionálneho vyčerpania. 
Pri uspokojovaní  spirituálnych potrieb spôsobovali  
sestrám, konkrétne na chirurgických  pracoviskách  najväčší 
problém otázky  charakteru zmyslu utrpenia,  umierania a 
posmrtného života. Pre sestry pôsobiace v paliatívnej 
starostlivosti to boli otázky týkajúce s 
problematiky eutanázie. Odvolávajúc sa na  výsledky našich 
respondentov, sa potvrdzuje  štatisticky  významný  (p ≤ 
0,000)  vzťah medzi záťažou pri uspokojovaní 
spirituálnych potrieb a mierou fyzického a psychického 
vyčerpania. 
Výsledky (tabuľka 1), prezentujú uspokojovanie 
spirituálnych potrieb a potvrdzujú prítomnosť veľmi silnej 
záťaže, obzvlášť u sestier z chirurgických oddelení, oproti 
sestrám poskytujúcim paliatívnu starostlivosť. U týchto 
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sestier sa preukázali  zaujímavé  výsledky, v spojitosti 
s otázkami  eutanázie,  posmrtného života a umierania. 
Sestry ich označili ako otázky spôsobujúce veľmi silnú 
psychickú záťaž. 
 

Tabuľka 1  Miera záťaže sestier vzhľadom na 
uspokojovanie  spirituálnych potrieb 

 

chirurgické 
oddelenia 

oddelenie 
paliatívnej 
starostlivos

ti 

štatistická 
významn

osť 
n = 77 n = 80 

M SD M SD P 
potreba 
informovanosti 2,57 0,84 1,86 0,76 0,05 

nádej na 
vyliečenie                        2,53 0,86 2,69 0,85 0,05 

zmysel života                       3,18 0,82 2,47 0,97 0,05 
utrpenie                                  3,83 0,97 2,63 0,84 0,05 
umieranie                               3,79 0,94 2,94 1,10 0,05 
posmrtný život          3,69 1,00 2,86 1,12 0,05 
eutanázia              2,70 0,97 3,96 1,22 0,05 
Svedomie 2,33 0,96 2,19 0,92 0,05 
otázky 
duchovného 
charakteru       

2,69 0,85 2,01 0,82 0,05 

otázky zmierenia 
sa so situáciou     3,57 0,94 2,65 0,94 0,100 

n – absolútny počet respondentov (sestier), M – priemer, SD 

- smerodajná odchýlka,   
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P – štatistická významnosť 

 

Pri hodnotení emocionálneho a telesného vyčerpania 
(tabuľka 2) sme na škále od 1 – najnižšie do 7 – najvyššie 
vyčerpanie zaznamenali hodnoty 3,44 až 3,83, čo by sme 
mohli interpretovať ako stredné vyčerpanie.  
 

Tabuľka 2  Miera emocionálneho a telesného vyčerpania 

u sestier 

 (1 – najnižšia a  7 – najvyššia)  

Oddelenie N M SD MIN MAX 
paliatívne 80 3,44 0,65 1,00 5,95 
chirurgické 77 3,83 0,94 2,05 7,52 
 

Pri posudzovaní prítomnosti vzťahu medzi vyčerpaním 
sestier a záťažou pociťovanou v procese uspokojovania 
spirituálnych potrieb, (tabuľka 3) sme dospeli k záverom. 
Uspokojovanie spirituálnych potrieb u umierajúcich 
pacientov spôsobuje sestrám poskytujúcim paliatívnu 
ošetrovateľskú starostlivosť signifikantne emocionálne a 
telesné vyčerpanie. V porovnaní  so sestrami na 
chirurgických oddeleniach sa tento jav nepreukázal. 
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Tabuľka 3.    Vzťah medzi vyčerpaním a pracovnou 

záťažou plynúcou z uspokojovania  

                      spirituálnych potrieb u sestier v paliatívnej 

starostlivosti 

r záťaž pri uspokojovaní  spirituálnych potrieb 
vyčerpanie 0, 496*** 
*** hladina významnosti p < 0,000 

Záver 
„Pracovné podmienky žien pracujúcich v zdravotníctve nie 
sú ľahké. Viaceré štúdie poukazujú na to, že pracovné 
zaťaženie v sesterskej profesii má za následok významné 
zvýšenie fyzickej expozície.“186 Sestry pôsobiace konkrétne 
na oddeleniach paliatívnej starostlivosti sú v dennom 
kontakte s pacientmi, u ktorých je nevyhnutné zabezpečiť 
dlhodobú, komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť. 
Profesionálny prístup vyžaduje plnenie všetkých rolí, 
uspokojovanie potrieb v každej rovine, bezchybný výkon a 
predovšetkým skvelú organizáciu, čo je samo o sebe pre 
sestry stresujúce. Stav psychickej záťaže vzniká na základe 
pôsobenia rušivého faktora na človeka počas uspokojovania 
potrieb alebo dosahovaní cieľa, ktorý svojim tlakom toto 
dosiahnutie znemožňuje. Špecifiká spojené so záťažou 
predstavuje pre sestry starostlivosť o zomierajúceho 
pacienta v terminálnom štádiu ochorenia. Pri telesnom 
utrpení pacienta sa od sestier očakáva kvalitne poskytovaná 
                                                 
186 GÁLIKOVÁ, E., GARAJOVÁ, J., ŽIGOVÁ, A. 2008. Je práca 
zdravotných sestier fyzicky náročná? In Bezpečná práca. 2008, roč. 39, 
č. 6, s. 7-10. 
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ošetrovateľská starostlivosť, s prihliadaním na biologické 
potreby, obzvlášť na psychické a spirituálne potreby. 
Pacienti niekedy neočakávane reagujú, čo súvisí s 
prechádzaním jednotlivými štádiami umierania. Dokážu byť 
depresívni, odmietajú starostlivosť a svoju nespokojnosť so 
stavom dávajú svojmu okoliu pocítiť. Môžu byť nesmierne 
kritickí a svoje výčitky adresujú jak príbuzným, tak 
personálu čo sa javí ako vyčerpanie a záťaž pre sestry. 
Viacero autorov definuje tento faktor. „ Záťaž je vzťah 
medzi požiadavkami na činnosť človeka a súborom 
vlastností (vrodených aj získaných), ktorými je vybavený na 
ich zvládnutie.“ 187 
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Hospic z pohľadu dobrovoľníka 
 

Hospice from the point of view of a volunteer 
 

VANCÁKOVÁ Soňa 
 
Abstrakt 
Na hospic môžeme pozerať z viacerých pohľadov – 
z pohľadu chorého a trpiaceho človeka, z pohľadu 
zdravotného personálu, z pohľadu spoločnosti, ale aj 
z pohľadu dobrovoľníkov. Príspevok predstavuje hospic 
z pohľadu dobrovoľníka. Snaží sa priblížiť svet 
dobrovoľníka, ktorý svoj čas a talenty venuje ťažko chorým. 
Poukazuje na základné predpoklady dobrovoľníka v hospici 
a vyzdvihuje prínos dobrovoľníctva nielen pre chorých 
v hospici, ale aj pre ich rodiny, zdravotný personál a celú 
spoločnosť. Dôležitým prínosom príspevku sú najmä osobné 
svedectvá dobrovoľníčky, ktoré nadobudla pri sprevádzaní 
chorých v hospici. 
 
Kľúčové slová: Dobrovoľník. Hospic. Chorý. 
Komunikácia. Služba. 
 
Abstract 
we can devide hospice into two different points of view – 
a point of view of ill person, a point of view of health staff, 
a point of view of society but also from a point of view 
of  volunteers. The atricle describes the hospice from the 
point of view of a volunteer. It tries to describe world of the 
volunteer who spends his free time with seriously ill people. 
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It shows basic premise of volunteer in hospice and shows 
also at the volunteering not only for seriously ill people in 
hospice but also for their families, hospital saff and the 
whole society. An important asset of the atricle are personal 
witness of the voluneer which she acquired as a company of 
ill people in hospice. 
 
Keywords: Volunteer. Hospice. Ill. Communication. 
Service. 
 
 
Úvod 

Hospic a jeho prostredie je spojený s chorobou 
v poslednom štádiu a prirodzenou smrťou pacientov. Na 
hospic sa však môžeme pozrieť aj z iného pohľadu: hospic, 
ako ovzdušie pokoja, dôvery, spätný pohľad na svoj život a 
príprava na stretnutie s Kristom.  

Prostredie hospicu a neúnavná starostlivosť 
personálu, vrátane dobrovoľníkov, pôsobia ako liek hlavne 
na dušu chorého. Mnoho chorých až v posledných chvíľach 
svojho života sa zmierilo s rodinou, našlo odpustenie 
a zakúsilo nezištné prejavy lásky hospicových pracovníkov. 
Dobrovoľníctvo v hospici môže byť vnímané ako alternatíva 
konzumnej spoločnosti, ktorá je orientovaná na výkon. 
Z tohto pohľadu pojem dobrovoľníctvo predstavuje úplne 
iný svet. Svet, ktorý obdivujeme, hoci ho príliš nepoznáme.  

Dobrovoľníctvo vedie ľudí k tomu, aby sa 
nespoliehali, že sa niečo zlepší samo od seba. Naučí nás 
nespoliehať sa iných, ale na svoju vlastnú aktivitu vo 
svojom okolí. 
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1 Predpoklady dobrovoľníka v hospici   
 

V dobe, keď viac ako 90 % ľudí zomiera mimo 
svojho prirodzeného prostredia, je dobrovoľníctvo v 
hospicoch jednou z ciest ako dokázať, že ľudská dôstojnosť 
a úcta k človeku sú hodnoty, ktoré nám nie sú cudzie. 

Naplňovanie všetkých potrieb chorého, vytváranie 
atmosféry lásky a pokoja však nemôže vytvoriť iba jeden 
človek, hoci by mal tú najvyššiu kvalifikáciu. Je tu potrebná 
tímová spolupráca, ktorá zahŕňa okrem zdravotníkov aj 
psychoterapeuta, sociálnych pracovníkov, kňaza, 
dobrovoľníkov, rodinu, priateľov chorého, ale i samotného 
chorého. 

Dobrovoľník si potrebuje uvedomiť, že stredobodom 
záujmu je chorý človek. Takisto musí spĺňať určité 
predpoklady, ak chce úspešne zvládnuť prácu s ťažko 
chorým (zomierajúcim) pacientom. Medzi základné 
predpoklady patrí psychická zaťažiteľnosť v zmysle 
psychickej odolnosti. Potrebujeme si uvedomiť, že 
v procese sprevádzania prežívame do istej miery osud ťažko 
chorého. Potrebujeme vnímať svoje vlastné hranice 
a nenechať sa pohltiť bolesťou chorého. Odporúča sa, aby sa 
sprevádzajúci dobrovoľník  nenachádzal v procese 
vlastného smútku – čo znamená, že za posledný rok nezažil 
vo svojom okolí smrť blízkej osoby a že aj dávnejšie straty 
má už zacelené a nebolia pri kontakte so zomierajúcim. 
Ďalším predpokladom pre prácu s ťažko chorými, je 
zmierenie sa s vlastnou smrťou.  
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2 Dobrovoľník a sprevádzanie ťažko chorých/ 
zomierajúcich 

Dobrovoľník v hospici sa stretáva so špecifickou 
skupinou ľudí – trpiacimi (telesne, ale aj psychicky), 
zomierajúcimi, hľadajúcimi... Na úlohu sprevádzania 
zomierajúcich musí byť vopred pripravený a  potrebuje byť 
vnímavý na aktuálne potreby chorých.  

Zomieranie vyvoláva väčšie obavy ako samotná 
smrť, pretože je spôsobené strachom z utrpenia a bolesti. 
Preto je potrebné, aby zomierajúci človek neostával sám a 
aby vždy cítil pri sebe niekoho blízkeho. V tomto kontexte 
chápeme aj výrok : „Moja duša je smutná až na smrť. 
Ostaňte tu a bdejte so mnou“ (Mt 26, 38). Je dôležité, aby 
dobrovoľník neupadol „do pokušenia“ usmerňovať ťažko 
chorého, alebo zomierajúceho, ale naopak, aby dokázal 
zostať pri trpiacom človekovi v pokore, v ľudskej koži, 
často aj so slzami v očiach. Našou pomocou je uznať 
utrpenie, ktoré chorý prežíva, priniesť svoj pohľad z vonku 
a vyjadriť nádej pre neho.188 Veľmi pekne a zrozumiteľne to 
vyjadrila Munzarová: „Starať sa o niekoho, znamená 
venovať mu náš čas, pozornosť, sympatie, celú sociálnu 
podporu, akej sme schopní, aby sme urobili jeho situáciu 
znesiteľnou, a pokiaľ nie znesiteľnou, tak aspoň takou, ktorá 
nikdy nevedie k opusteniu chorého.“ 189 
Sprevádzanie ťažko chorého /zomierajúceho vyžaduje od 
dobrovoľníka dodržiavanie určitých „zásad“: 
                                                 
188 Porov. HATOKOVÁ, M. a kol. Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich. Bratislava : DON BOSCO, 2009, s. 118. 
189 MUNZAROVÁ, M. Eutanázie, nebo paliativní péče? Praha : Grada 
Publishing 2005, s. 70. 
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 Aktívne počúvanie, 
 Rešpektovanie intimity chorého, 
 Centrom paliatívnej starostlivosti je človek, 
 Pozitívna akceptácia chorého, 
 Osobná kongruencia (opravdivosť) 

sprevádzajúceho, 
 Artikulácia vlastných emócií.190 

 
Potrebujeme si uvedomiť, že pri sprevádzaní 

zomierajúcich je potrebné viac naslúchať, ako hovoriť. 
Často sa však stáva, že umierajúci už nie sú schopní 
rozprávať, alebo sú v bezvedomí – teda nie sú schopní 
komunikácie. Aj v týchto situáciách je potrebná blízkosť 
človeka, aby pacient nemusel zomierať opustený. Stačí ostať 
sedieť pri trpiacom, modliť sa v tichosti za neho, alebo aj 
nahlas, ak vidíme, že je modlitbe otvorený.  

Pre dobrovoľníka, ktorý sa venuje sprevádzaniu 
ťažko chorých/ zomierajúcich, je dôležitá duchovná 
príprava pred samotným sprevádzaním, aj po ňom. Skôr 
ako prídeme k chorému je potrebné stíšiť sa, vnútorne sa 
naladiť a sústrediť svoje myšlienky na toho, ktorému ideme 
slúžiť. Vhodné je zastaviť sa v kaplnke a poprosiť Pána 
o schopnosť načúvať a rozlišovať. Po sprevádzaní môžeme 
Pánovi poďakovať za stretnutia s chorými, za konkrétne 
zážitky s nimi a zároveň poprosiť za potreby chorého. 191 

 

                                                 
190 Porov. HATOKOVÁ, M. a kol. Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich. Bratislava : DON BOSCO, 2009, s. 75. 
191 Porov. HATOKOVÁ, M. a kol. Sprevádzanie chorých 
a zomierajúcich. Bratislava : DON BOSCO, 2009, s. 126. 
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3 Prínosy dobrovoľníctva 

V súčasnej dobe, ktorá ponúka konzumný spôsob 
života je práve dobrovoľník tým človekom, ktorý ukazuje 
svetu iné hodnoty a daruje to najcennejšie – svoj čas. Ak 
hovoríme o dobrovoľníctve v hospici, dobrovoľník je 
veľkým prínosom pre ťažko chorého a zomierajúceho. 
Ponúka lásku a povzbudenie ľuďom, ktorí sú osamotení, 
ubolení a často bez možnosti pohybu. Dobrovoľníci, ktorí 
sprevádzajú chorých na náročnom a ťažkom úseku životnej 
cesty sú darom nielen pre chorých, ale aj pre ich rodiny 
a celý personál v hospici. Výstižne to charakterizuje aj 
Obrázok 1. 

Obrázok č. 1   Prínosy dobrovoľníctva192 

 
  

                                                 
192 ŠUĽOVÁ, M. Dobrovoľníctvo ako spôsob sebarealizácie mladého 
človeka. Ružomberok : VERBUM, 2015, s. 64. 
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Napriek tomu, že dobrovoľníctvo v sebe zahŕňa 
určitý druh sebazapierania a sebaobetovania, táto činnosť je 
aj pre samotného dobrovoľníka prínosná a obohacujúca. 
Medzi prínosy dobrovoľníctva patrí možnosť poznávať 
svoje klady a nedostatky (sebapoznanie), dochádza k 
pozitívnym zmenám životného štýlu, prínosom je často aj 
zmena hierarchie hodnôt u dobrovoľníkov, ale aj seba 
transcendencia. Dobrovoľníctvo má pozitívny vplyv na 
okolie a podľa výskumov pomáha aj pri zlepšení duševného 
zdravia dobrovoľníkov (pozri Obrázok 2). Takisto prispieva 
k ich lepšej kvalite života a spokojnosti. Dobrovoľníctvo 
rozširuje sociálne kontakty a prináša do života 
dobrovoľníkov naplnenie a uspokojenie.193 

Sprevádzanie zomierajúcich nie je prínosom len pre 
chorého, ale ide v ňom o obojstranné obdarúvanie. 
Dobrovoľníci v hospici, ako aj všetci, ktorí sa venujú 
hospicovej starostlivosti sa stávajú vnímavejšími pri 
kontakte s blížnymi a svoje okolie vnímajú intenzívnejšie. 
Dobrovoľníctvo v hospici napomáha rozvíjať schopnosť 
empatie a ochotu načúvať pacientovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
193 Porov. ŠUĽOVÁ, M. Dobrovoľníctvo ako spôsob sebarealizácie 
mladého človeka. Ružomberok : VERBUM, 2015, s. 66. 
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Obrázok č. 2  Prínosy voluntariátu194

 
 
  
 
 
 
 

                                                 
194 ŠUĽOVÁ, M. Dobrovoľníctvo ako spôsob sebarealizácie mladého 
človeka. Ružomberok : VERBUM, 2015, s. 159. 
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4 Osobná skúsenosť dobrovoľníčky v hospici Matky 
Terezy 

Do Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 
som zo začiatku neprišla ako dobrovoľníčka. V roku 2005 
som navštevovala chorých na onkológii v Košiciach. Pani 
Vierka mala byť prepustená z nemocnice – bola 
v terminálnom štádiu ochorenia – ale domáce prostredie 
bolo nevyhovujúce a nemal sa kto o ňu postarať. Po 
obvolaní všetkých prístupných zariadení som zistila, že 
nikde nie je voľné miesto. Nakoniec som dostala kontakt na 
Hospic Matky Terezy. Pani doktora Válkyová (toho času 
vedúca lekárka Hospicu) ma prekvapila svojím prístupom 
a ochotou – prevoz pani Vierky sme uskutočnili hneď na 
druhý deň! 

To bol začiatok mojej „neplánovanej“ 
dobrovoľníckej práce. Za pani Vierkou som chodila každé 
dva týždne. Keďže jej 4 deti o ňu nejavili záujem, nemala 
nikoho blízkeho, kto by ju sprevádzal  posledných chvíľach 
života. Myslím však, že možnosť stráviť svoje posledné 
týždne v Hospici bola pre ňu veľkým darom.  

Ako sa aj sama vyjadrila, v žiadnom zdravotníckom 
zariadení nezažila toľko prijatia, lásky a porozumenia, ako 
v Hospici. Môžem potvrdiť, že aj na mňa kolektív sestier, 
lekárky a vedúceho zapôsobil tak silno, že od toho času som 
dobrovoľníčkou. Do Hospicu som chodila raz za dva 
týždne. 

Pani Vierka bola prvá, ktorá ma naučila sedieť pri 
zomierajúcom, zvládnuť  pohľad na človeka v agónii, 
hovoriť o smrti a o nádeji na večný život s človekom, ktorý 
stojí na prahu večnosti... Za ten čas sa z nás stali kamarátky. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

367 

Z rozprávania som poznala jej rodinu, radosti a ťažkosti jej 
života. Jej ďakujem za možnosť vstupu do Hospicu. 

Po smrti pani Vierky som mala pocit, že už nemám 
prečo chodiť do Hospicu. Po mesiaci ma však zavolali sami, 
aby som prišla. V tom čase do Hospicu prijali 30 ročného 
Petra. Poprosili ma, či k nemu nebudem chodiť a pomáhať 
mu pri príprave na prijatie krstu (som katechétka). Peťo mal 
za sebou veľmi zlú minulosť – následne bol postrelený 7. x, 
no streľbu prežil. Následkom streľby však ochrnul... Rodina 
ho vyhodila na ulicu, „kamaráti“ sa rozutekali... a v 
zúboženom stave ho našla rehoľná sestra, ktorá mu vybavila 
Hospic. Po veľkom utrpení Peťo zažil konverziu a požiadal 
o krst. Ja som počas troch rokov jeho života v Hospici 
mohla byť svedkom mnohých vnútorných zázrakov v jeho 
srdci – od odpustenia mafiánom, ktorí ho chceli zabiť, po 
oľutovanie celej svojej minulosti a zmierenia sa s Bohom. 
Na čas strávený s ním som sa veľmi tešila. Peťo mi 
rozprával o svojej minulosti a a ja som počúvala. Niekedy sa 
mi zdalo, že mladý človek nemôže prežiť toľko hrôz. 
Vpustil ma do svojho sveta a spolu sme bojovali s jeho 
ťažkými depresívnymi stavmi, keď 3 roky ležal pripútaný na 
lôžko. Bol jedným z prvých ľudí, ktorému som hovorila 
o Božej láske a milosrdenstve – a ktorý o tom počul úplne 
prvý krát. Mala som ja pripravovať jeho a pritom často krát 
mi on dával lekcie, ako sa mám tešiť z Božieho odpustenia 
(ktoré tak často berieme ako samozrejmosť).   

Keď bolo teplo, šla som s ním von na vozíku. Naučil 
ma nepozerať sa na reakcie ľudí – a ja som sa prestala 
zameriavať na seba. Videla som, ako sa teší z maličkostí 
a tým menil aj moje hodnoty. Moja rodina sa stala súčasťou 
aj jeho života. Naše deti ho tiež párkrát navštívili. Spolu sme 
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boli na jeho 1. sv. prijímaní a spolu celá rodina aj na jeho 
pohrebe. Na živote Peťa som videla, ako Boh dokáže 
z veľkého hriešnika urobiť človeka, ktorý svoje utrpenie 
obetuje za iných. 

Medzi ďalších chorých, ktorých som sprevádzala 
patril Jaro. Mal veľký zmysel pre humor. Pri rozhovoroch 
s ním som sa dozvedela, že hral celý život na husliach 
a spomínal, že rád by si zahral. Zohnali sme mu teda husle. 
Staré a rozladené, ale prekvapenie na jeho tvári, keď ich 
uvidel, hovorilo za všetko. Hneď nám začal hrať, hoci jeho 
ruky už nemali takú šikovnosť. Aj v Hospici zavládla 
veselšia atmosféra. Po 2 týždňoch, keď sme viacerí 
dobrovoľníci došli z Košíc, nám v záhrade pri Hospici 
urobil koncert. Priniesli sme si stoličky a on hral. Bola to 
sila – vidieť, ako sa teší. 

V Hospici som sa po prvý krát stretla s ľuďmi, ktorí 
nemohli komunikovať z rôznych príčin (Alzheimer, bdelá 
kóma, cievna príhoda...). Postupne som sa naučila byť pri 
nich a „komunikovať“ s nimi tak, že mi neodpovedajú. 
Musela som sa naučiť voliť také vety, ktoré nečakajú 
odpoveď, alebo vedieť odpoveď vyčítať z mimiky a gesta 
chorých. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, ale Boh ma vždy 
vyzbrojil na daný čas potrebnými schopnosťami. 

Pán Jozef bol po mozgovej príhode a mal zasiahnuté 
rečové centrum, aj jednu stranu tela. Veľmi rada som ho 
navštevovala a napriek tomu, že nevedel nič povedať, veľa 
sme sa spolu nasmiali. Vždy keď som ho prišla navštíviť, mi 
ukazoval ako cvičí a posilňuje zdravú nohu. Tešil sa, ak sa 
dokázal sám postaviť z vozíka – a ja som sa tešila s ním. 
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Záver 
Počas 6 rokov, kedy som sa venovala 

dobrovoľníctvu v Hospici Matky Terezy som mala možnosť 
spoznať mnohých ľudí. Boli to ľudia, ktorí trpeli rôznymi 
chorobami, mali rôzny vek, rôznu minulosť, zastávali rôzny 
status v spoločnosti, ale jedno mali spoločné – utrpenie 
a bolesť. Títo trpiaci ma naučili vnímať svet z inej strany. 
Naučili ma zastaviť sa. Ukázali mi, ako málo stačí urobiť 
iných šťastnými a tým zmierniť ich bolesť. 

Dobrovoľníctvo v Hospici pre mňa nebolo stratou 
času, ale obohatilo môj život novými skúsenosťami, ktoré sa 
nedajú získať čítaním kníh, ani žiadnym štúdiom. Každý 
z ľudí, ktorých som sprevádzala, znamenal pre mňa veľký 
dar. 

Môžeme povedať, že ľudská spoločnosť je natoľko 
vyspelá, nakoľko dokáže preukazovať službu človeku. 
Človeku, ktorý je ťažko chorý, zomierajúci, ktorý je často 
opustený aj svojimi najbližšími. Hospic Matky Terezy je 
dôkazom toho, že ľudskosť a úcta k človeku ešte z našej 
spoločnosti nevymizli.195 
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Sociálny pohľad na chorobu podľa  
pápeža Františka 

 
Social view at illness according to the pope Francis 

 
VANSAČ PETER, JURAŠEK MARTIN 

 
Abstrakt 
 
Úvod  
Pápež František sa ako dvadsaťjedenročný mládenec ocitol 
na prahu smrti. Zmietal sa v horúčke a diagnostikovali mu 
ťažký zápal pľúc. lekári mu objavili tri cysty na pľúcach. 
Prežíval obrovské bolesti. Ako sám si spomína, mnohí ho 
povzbudzovali frázami „to prejde“ alebo „to bude fajn, keď 
sa vrátiš domov“. Avšak skutočne ho povzbudila rehoľná 
setra Dolores, ktorá ho kedysi pripravovala na prvé sväté 
prijímanie, keď mu povedala: „takto nasleduješ Ježiša.“196 
 
Jadro práce 
Táto osobná skúsenosť s ťažkou chorobou poznačila pápeža 
Františka na celý život a preto jeho pohľad na utrpenie 
a chorobu je poznačený slovami, ktoré mu povedala sestra 
Dolores: „takto nasleduješ Ježiša“. 
Rok milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František 8. 
decembra 2015 a bude trvať do 20. novembra 2016 je 
príležitosťou pre všetkých veriacich, aby prechádzajúc cez 

                                                 
196RUBIN, S., AMBROGETTIOVÁ, F. 2013. Pápež František, 
rozhovory s Jorgem Bergogliom, Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 
2013, s. 34-35.  
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bránu milosrdenstva - skutočnú (v chráme na to určenom) 
alebo aj pomyselnú vyšli sme zo seba smerom k blížnemu, 
a tým aj k Bohu.  
Pápež František v exhortácii Amoris laetitia, píše o ceste 
utrpenia, ktoré sa tiahne celým Svätým písmom. Tieto 
posvätné texty majú sprevádzať najmä chorých a trpiacich 
ľudí. Uprostred ľudského utrpenia je aj Kristovo utrpenie 
a Kristus spolu s nami nesie toto utrpenie a odhaľuje nám 
jeho zmysel. Pápež František vidí príčiny choroby v týchto 
súvislostiach: nezodpovedné používanie a zneužívanie 
dobier zeme, znečistenia rôznymi látkami a odpadkami, 
choroby spojené s vodou, najmä v chudobných krajinách, 
spustošenie pôdy, formy korupcie a kriminality, neustály 
zhon, ktorý vedie k nerovnováhe života.  
Podľa pápeža Františka choroba vyvoláva otázniky, napr. 
prečo práve ja, ale na druhej strane konštatuje, že choroba, 
bolesť sa môže stať privilegovaným miestom na 
sprostredkovanie milosti.  
Múdrosť srdca (podľa Svätého Otca Františka) je služba 
blížnym, ktorá má tieto atribúty: byť „očami pre slepého 
a nohami pre chromého“, byť s blížnym - to znamená 
stráviť čas s chorým, lebo tento čas je oslavou Boha, 
vychádzať zo seba smerom k blížnym, byť solidárny 
s blížnym bez toho, aby sme ho odsudzovali.    
 
Záver 
Pohľad na chorobu u pápeža Františka môžeme vidieť cez 
prizmu: 

• vlastnej skúsenosti s ťažkou chorobou v mladosti, 
• inšpirovaného Božieho slova v ktorom môžeme 

sledovať cestu utrpenia,   
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• ekologických príčin choroby (napr. znečistenie 
ovzdušia a vody),   

• sociálnych príčin choroby (napr. izolovanosť voči 
chorým a starším ľuďom).  

Múdrosťou srdca podľa pápeža Františka je slúžiť blížnym 
lebo je to dôležitá cesta posväcovania. 
 
Kľúčové slová: Choroba.  Milosrdenstvo. Služba. Skutky 
milosrdenstva. Utrpenie.   
 
 
Abstract 
Introduction 
The pope Francis had to face as 21 old youth death. He was 
covulsed in fever and he was diagnosed with the hard form 
of pneumonia. Doctors found three cysts on his lungs. He 
was suffering in great pain. As he mentioned by himself, the 
most people were encouraging him by phrases like „ it will 
pass“ or „ it will be fine, when you come home“. However 
he was truly encouraged by the sister Dolores, who had 
prepared him for the first Holy Communion many years ago 
and she told him: „this is the way how you follow the Jesus 
Christ“197 
 
 
The core of work 
This personal experience with the hard form of illness 
marked the pope Francis for his entire life and so his view at 
                                                 
197 RUBIN, S., AMBROGETTI, F. 2013. Pope Francis: Conversations 
with Jorge Bergoglio Publisher: Putnam. 2013, p. 34-35, ISBN: 978-
0399167430 
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suffering and illness is signed with the words, which the 
sister Dolores told him once: „this is the way how you 
follow Jesus Christ“ 
The year of mercy, which was declared by pop Francis on 
the 8th December 2015 and it will last till the 20th of 
November 2016. It is also opportunity for the all faithful, to 
get out of them self towards their fellows and to the God 
through the gate of mercy-the real one (in the temple for its 
purpose) or also by the abstract one. The pope Francis in 
exhortation Amoris laetitia, describes the path of torment, 
which spreads the whole Holy Scriptures. These holy lines 
have to follow mostly the ill and suffering people. In the 
centre of human torment is the Christs´s torment too, and 
the Christ together with us holds this suffering  and he also 
shows us its purpose. The pope Francis looks at causes of 
illness with these connections: irresponsible using and 
abusing the Earth, contamination with different kinds of 
substances and rubbish, illneses connected with water, 
mostly in the underdeveloped countries, devastation of soil, 
forms of corruption and criminality, constant rush which 
leads to unbalance of our lives. 
According to pope Francis illness causes questions, e.g why 
me, but on the other hand it states that sickness, pain could 
become the privileged place for mediation mercy. Wisdom 
of heart (accroding to The holy father Francis) is duty for 
our fellows, which also has these attributes: being „the eyes 
of the blind and legs of the lame“, to be with our fellows – it 
means to spend time with the ill ones, because this time is 
the celebration of God, to get out of ourselves towards our 
fellows, to be clannish without being judgemental. 
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Ending 
The view at illness of pope Francis we can see throug prism: 

• Own experience with the hard illness in his youth, 
• Inspired by the Holy word in which we can follow 

the path of torment, 
• Ecological causes of illness (e.g. contamination of 

atmosphere and water), 
• Social causes of illness (isolation from ill and older 

people). 
Wisdom of heart according to pope Francis is to serve our 
fellows because it is important path of consecration. 
 
Key words: Illness, Mercy, Duty, The acts of mercy, 
Torment 
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Milosrdní ako Otec 

Milosrdní ako Otec je „motto“ tohto svätého roka. 
Milosrdenstvo, píše pápež František, je dôkazom toho, ako 
miluje Boh. On sa dáva úplne, navždy, bezpodmienečne a 
bez toho, že by za to niečo chcel. Prichádza nám na pomoc, 
keď ho vzývame. Je krásne, že sa denná modlitba Cirkvi 
začína  slovami: „Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj 
sa mi pomáhať“ (Ž 70, 2). Pomoc, ktorú vzývame, je už 
prvým krokom Božieho milosrdenstva voči nám. On nám 
prichádza pomôcť v našej slabosti, v ktorej žijeme. Jeho 
pomoc spočíva v tom, že nám umožňuje zachytiť jeho 
prítomnosť a blízkosť. Deň čo deň sa aj my, dotknutí jeho 
súcitom, môžeme stávať súcitnými voči druhým.198 
Milosrdenstvo podľa Sv. Otca Františka v Evagelii gaudium 
je: „samo osebe najväčšou čnosťou: jeho obsahom je dávať 
druhým a čo je ešte dôležitejšie, dvíhať ich slabosti. 
Milosrdenstvo je osobitnou úlohou pre tých, ktorí sú 
nadriadení – veď sa hovorí, že byť milosrdným je Bohu 
vlastné a práve v milosrdenstve sa obzvlášť prejavuje jeho 
všemohúcnosť.“199 
Ako konkrétny súcit voči druhým pápež František navrhuje, 
aby sme sa zamýšľali nad telesnými a duchovnými skutkami 
milosrdenstva. Takto sa prebudí naše svedomie, ktoré je 

                                                 
198FRANTIŠEK,.2015. Misericordiae vultus bula, ktorou sa vyhlasuje 
mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 
čl. 14, [online]. [citované 2016-05-10] Dostupné na 
internete:www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/bula-misericordiae-vultus 
199FRANTIŠEK.: Evangelii gaudium, Apoštolská exhortácia 
o ohlasovaní evanjelia v súčasnom  svete, Spolok svätého Vojtecha 
Trnava 2014,  čl. 36.  
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voči dráme chudoby akoby otupené, a čoraz hlbšie 
prenikneme do srdca evanjelia, kde sú Božím 
milosrdenstvom uprednostňovaní chudobní. Ježiš nám v 
kázni predstavuje skutky milosrdenstva, aby sme spoznali, 
či žijeme alebo nežijeme ako jeho učeníci. Znovu objavme 
skutky telesného milosrdenstva: dávať jesť hladným, dávať 
piť smädným, odievať nahých, prichýliť pocestných, 
navštevovať chorých, poskytovať pomoc väzňom, 
pochovávať mŕtvych. A nezabúdajme ani na skutky 
duchovného milosrdenstva: dobre radiť pochybujúcim, 
poúčať nevedomých, napomínať hriešnikov, tešiť 
zarmútených, trpezlivo znášať krivdu, odpúšťať 
ubližujúcim, modliť sa za živých a mŕtvych.200 
Preto pápež František apeluje na  každú nemocnicu alebo 
liečebňu, aby sa stali viditeľným znakom a miestom, ktoré 
podporujú kultúru milosrdenstva a pokoja, kde skúsenosť 
choroby a utrpenia, ako aj odborná a bratská pomoc majú 
prispievať na prekonávanie každého obmedzenia a 
rozdelenia.201 
 
Cesta utrpenia 
Pápež František v apoštolskej exhortácii Amorislaetitia píše, 
že cesta utrpenia v Biblii sa nachádza na mnohých stránkach 

                                                 
200FRANTIŠEK,.2015. Misericordiae vultus,bula, ktorou sa vyhlasuje 
mimoriadny Svätý rok milosrdenstva 
čl. 15.   
201FRANTIŠEK,. 2015. Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. 
svetový deň chorých 2015, [online]. [citované 2016-05-10]Dostupné na 
internete:www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-svetovy-den-chorych-
2015. 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

378 

počínajúc bratovražedným násilím Kaina proti 
Ábelovi,  rôznymi hádkami medzi synmi a nevestami 
patriarchov Abraháma, Izáka, Jakuba, cez tragédiu, ktorou 
krváca Davidova rodina. Utrpenie sa prelína v knihe 
o Tobiášovi a pokračuje v knihe o Jóbovi, ktorý 
v opustenosti horko vyznáva: „Mojich bratov odohnal odo 
mňa, a známi sa mi celkom odcudzili. [….] Veď môj dych sa 
oškliví vlastnej manželke a zo svojich útrob deťom 
zapácham.“ (Job 19, 13.17).  
Cesta utrpenia v Novom zákone sa tiahne od narodenia 
Ježiša Krista, ktorý sa narodil v skromnej rodine, ktorá 
zakrátko musí utekať do cudziny. Počas verejného 
účinkovania Ježiš vošiel do domu, kde ležala Petrova svokra 
v horúčke (porov. Mk 1, 30-31), nechá sa vtiahnuť do 
drámy smrti v Jairovom a Lazarovom dome (porov. Mk 5, 
22-24.35-43, Jn 11 1-44), počúva zúfalý plač Naimskej 
vdovy nad jej mŕtvym synom (porov. Lk 7, 11-15), 
v zapadnutej dedine prijíma otca, ktorého syn má 
epileptické záchvaty (porov. Mk 9, 17-27). On je tým, kto 
pomáha ľuďom v ťažkostiach a v núdzi. Pápež František 
poukazuje na to, že Božie slovo sa neukazuje len ako 
abstraktné tézy, ale ako sprievodca na ceste rodín a ľudí, 
ktorí sú v kríze alebo na nich doľahla nejaká bolesť.202 
Uprostred nášho utrpenia je Kristovo utrpenie. Kristus nesie 
spolu s nami ťarchu utrpenia a odhaľuje nám jeho zmysel. 
On vstupuje do nášho utrpenia a dáva nám silu ho znášať, 
vstupuje do smrti, aby nad ňou zvíťazil a zachránil nás. 
Kresťan vie, že utrpenie nemožno celkom odstrániť, ale že 
                                                 
202FRANTIŠEK,.2016. Amoris laetitia, Posynodálna apoštolská 
exhortácia,  čl. 19-22, [online]. [citované 2016-05-10] Dostupné na 
internete:http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23543 
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môže nadobudnúť zmysel, môže sa stať úkonom lásky, 
odovzdaním do rúk Boha, ktorý nás neopúšťa, a  takto sa 
stať novou etapou rastu vo viere a v láske. Keď kresťan 
kontempluje Kristovo zjednotenie s Otcom vo chvíli 
najväčšieho utrpenia na kríži (porov. Mk 15, 34), učí sa mať 
účasť na pohľade samého Ježiša. Trpiacemu človeku Boh 
nedáva argumenty, ktoré by mu všetko vysvetlili, ale 
ponúka mu svoju odpoveď v podobe prítomnosti, ktorou ho 
sprevádza, či v podobe skúsenosti dobra, ktoré sa spája 
s osudmi utrpenia, aby doň vnieslo lúč svetla. V Kristovi 
sám Boh chcel s nami prežúvať túto cestu a ponúknuť nám 
svoj pohľad, aby sme v nej mohli vidieť svetlo. Kristus je 
ten, ktorý znášaním bolesti je „pôvodcom a zavŕšiteľom 
viery“ (Hebr 12, 2).   
 
 
Sociálne a ekologické príčiny choroby 
Už pápež Benedikt XVI. napísal v encyklike Láska v 
pravde, že človek vzdialený od Boha, je nepokojný a chorý. 
Utrpenie spôsobuje prázdnota, v ktorej sa duše cítia 
opustené aj napriek všetkým telesným a psychickým 
terapiám.203 
Pápež František príčiny choroby vidí v týchto súvislostiach: 
 1. Nezodpovedné používanie a zneužívanie dobier 
zeme, ktoré do nej vložil Boh.  Násilie, ktoré je 
v ľudskom srdci, sa prejavuje aj v príznakoch choroby, 
ktorú  vnímame v pôde, vzduchu, vode a v živých 

                                                 
203BENEDIKT XVI.:  Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha 
2009, čl. 76. 
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bytostiach. (2).204Pustošenie sveta vplýva  ako choroba a 
vyhladenie ktoréhokoľvek druhu nás trpko zasahuje ako 
okyptenie.  Nedovoľme, aby po nás zostali stopy 
deštrukcie a smrti, ktoré sa dotknú nielen nášho  života, 
ale aj budúcich generácií.205 
 2. Znečistenia, ktoré ľudí každodenné postihujú. 
Vystavenie sa atmosférickému  znečisteniu prináša 
široké spektrum vplyvov na zdravie, predovšetkým tých 
 najchudobnejších ľudí, a má za následok milióny 
predčasných úmrtí. Ochorenia  vznikajú napríklad v 
dôsledku vdychovania zvýšeného množstva dymu z palív 
 používaných na varenie alebo vykurovanie. K tomu 
pristupuje znečistenie, ktoré  postihuje všetkých, spôsobené 
dopravou, priemyselnými splodinami, skládkami látok, 
 ktoré spôsobujú okyslenie pôdy a vody, hnojivami, 
insekticídmi, fungicídmi,  herbicídmi a  pesticídmi, 
ktoré sú všetky toxické. (20). Treba vziať do úvahy aj 
 znečistenie spôsobené odpadkami vrátane tých, ktoré 
sú nebezpečné, prítomné v  rozličných prostrediach. 
Produkujú sa stámilióny ton odpadkov za rok, z ktorých 
 mnohé nepodliehajú biologickému rozkladu: 
odpadky z domácností, podnikov,  demolačný odpad, 
klinický, elektronický alebo priemyselný odpad, 
vysokotoxický a  rádioaktívny odpad. Zdá sa, že zem, 
náš domov, sa čoraz viac premieňa na obrovskú  skládku 

                                                 
204FRANTIŠEK, 2015. Laudato si´ o starostlivosti o náš spoločný 
domov, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2015,  čl. 2.  
205FRANTIŠEK.: Evangelii gaudium, Apoštolská exhortácia 
o ohlasovaní evanjelia v súčasnom  svete, Spolok svätého Vojtecha 
Trnava 2014,  čl. 215.  
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smetí. Často sa k opatreniam pristupuje až vtedy, keď už 
došlo k nezvratným  vplyvom na ľudské zdravie. (21).  
 3. Kvalita vody dostupnej pre chudobných, ktorá 
spôsobuje množstvo úmrtí každý  deň. Medzi 
chudobnými sú časté choroby spojené s vodou, vrátane tých, 
ktoré  vyvolávajú mikroorganizmy a chemické látky. 
Dyzentéria a cholera, vyvolané  neadekvátnymi 
hygienickými zariadeniami a vodnými zdrojmi, sú 
významnou  príčinou utrpenia a detskej úmrtnosti. (29).  
 4. Spustošenie pôdy predstavuje istý druh choroby. 
(89) Je pravda aj to, že  ľahostajnosť alebo krutosť k 
ostatným stvoreniam tohto sveta sa nakoniec určitým 
 spôsobom vždy prenesie do správania k ostatným 
ľuďom. Srdce je len jedno jediné a  tá istá bieda, ktorá 
vedie k zlému zaobchádzaniu so zvieraťom, sa čoskoro 
prejaví vo  vzťahu k iným ľuďom. Každé zlé 
zaobchádzanie s inými stvoreniami „protirečí  ľudskej 
dôstojnosti“ (92).206 
 5. Nevšímavosť voči starým i chorým  a rozličné 
formy korupcie i kriminality. To, čo  by sa mohlo stať 
vzácnym miestom na stretnutie a vyjadrenie solidarity, často 
sa mení  na miesto úteku a vzájomnej nedôvery. Domy 
a štvrte sa budujú viac na izoláciu a  ochranu než na 
spojenie a integráciu.207 
 6. Neľudské zaobchádzanie s vlastným telom. Bez 
hanblivosti človek redukuje  pohlavnosť na obsesiu, ktorá 

                                                 
206FRANTIŠEK, 2015. Laudato si´ o starostlivosti o náš spoločný 
domov, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2015,  čl. 2, 20, 21, 29, 89, 92.  
207FRANTIŠEK.: Evangelii gaudium, Apoštolská exhortácia 
o ohlasovaní evanjelia v súčasnom  svete, Spolok svätého Vojtecha 
Trnava 2014,  čl. 75.  
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človeka sústreďuje na chorobnosť deformujúcu 
 schopnosť milovať a na rôzne formy sexuálneho 
násilia.208 
 7. Chorobná  úzkosť, ktorá z nás robí povrchných, 
agresívnych a bezuzdných  konzumentov. Mnohí ľudia 
zakúšajú hlbokú nerovnováhu, ktorá ich núti robiť veci 
 maximálne rýchle, aby mali pocit zaneprázdnenosti, 
v neustálom zhone, ktorý vedie k  tomu, že prevrátia 
všetko, čo je okolo nich.209 
Podľa pápeža Františka, choroba, predovšetkým tá vážna, 
vždy spôsobuje v ľudskom živote krízu a vyvoláva otázky, 
ktoré idú do hĺbky. V prvom okamihu sa môže ozvať 
protest: prečo sa to stalo práve mne? Človek sa môže cítiť 
sklamaný, myslieť si, že všetko je stratené, že už nič nemá 
zmysel.210 
Na druhej strane optimisticky konštatuje pápež František, že 
aj keď choroba, samota a nemohúcnosť prevládnu nad 
činorodým životom služby, skúsenosť bolesti sa môže stať 
privilegovaným miestom na sprostredkovanie milosti a 
zdrojom na nadobudnutie a posilnenie sapientia cordis. 
Chápeme teda, prečo sa Jób na konci toho, čo zažil, môže 
obrátiť k Bohu so slovami: „Dosiaľ som ťa poznal iba z 
počutia, ale teraz ťa vidím na vlastné oči“ (porov. Job 42, 
                                                 
208FRANTIŠEK,.2016. Amoris laetitia, Posynodálna apoštolská 
exhortácia,  čl. 282.  
209FRANTIŠEK, 2015. Laudato si´ o starostlivosti o náš spoločný 
domov, Spolok Svätého Vojtecha Trnava 2015,  čl. 225, 226.  
210FRANTIŠEK,. 2014. Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. 
svetový deň chorých 2016, [online]. [citované 2016-05-10] Dostupné na 
internete:www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-
chorych-2016 
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5). Aj ľudia ponorení do tajomstva utrpenia a bolesti, ktoré 
prijímajú vo viere, sa môžu stať živými svedkami viery, 
ktorá umožňuje objať aj utrpenie, hoci ho človek vlastným 
rozumom nie je schopný pochopiť do hĺbky.211 
 
 
Múdrosťou srdca je slúžiť blížnym 
Charakter služby chorým bratom a sestrám vysvetľuje pápež 
František v posolstve na 22. svetový deň chorých 2016. Ako 
obraz používa zázrak v KáneGalilejskej (porov. Jn 2,  1- 
12). Pápež František uvádza, že zázrak, prirodzene urobil 
Kristus no na jeho uskutočnenie využil ľudskú pomoc. 
Mohol rovno premeniť víno v nádobách, no chcel sa 
spoľahnúť na spoluprácu ľudí, a preto požiadal 
obsluhujúcich, aby nádoby naplnili vodou. Aké je len pre 
Boha cenné a milé, keď obsluhujeme druhých! To nás viac 
ako čokoľvek iné robí podobnými Ježišovi, ktorý „neprišiel, 
aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil“ (Mk 10, 45). Tieto 
anonymné osoby z evanjelia nás mnohému učia. Nielenže 
poslúchajú, ale poslúchajú veľkoryso: naplnia nádoby až po 
okraj (porov. Jn 2, 7). Dôverujú Matke a ihneď dobre urobia 
to, čo od nich žiada; bez šomrania a vypočítavosti. Niekedy 
môže byť služba chorým a trpiacim únavná, ťažká, no 
buďme si istí, že Pán nikdy nezabudne premeniť naše 
ľudské úsilie na niečo božské. Aj my môžeme byť rukami, 
ramenami, srdcami, ktoré pomáhajú Bohu konať jeho často 

                                                 
211FRANTIŠEK,. 2015. Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. 
svetový deň chorých 2015, [online]. [citované 2016-05-10]Dostupné na 
internete:www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-svetovy-den-chorych-
2015. 
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skryté zázraky. Aj my, zdraví alebo chorí, môžeme 
ponúknuť naše námahy a utrpenia ako vodu, ktorá naplnila 
nádoby na svadbe v Káne a bola premenená na najlepšie 
víno. Či už diskrétnou pomocou trpiacemu alebo znášaním 
choroby si berieme na plecia každodenný kríž a nasledujeme 
svojho Učiteľa (porov. Lk 9, 23).212 
V apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium pápež František 
charakter služby chorým vysvetľuje svedectvom svätej 
Terezie z Lisieux, ktorá vo vzťahu k nepríjemnej spolusestre 
zažila rozhodujúcu vnútornú skúsenosť. Jeden zimný večer, 
tak ako zvyčajne, konala svoju službu pre sestru Saint 
Pierre. Bolo chladno, padala noc… Náhle z diaľky začula 
harmonický zvuk hudobného nástroja. Predstavila si 
osvetlený salón, v ktorom sa skveli zlaté závesy; a v tomto 
salóne si elegantne oblečené slečny vymieňali komplimenty 
a svetské zdvorilosti. Náhle zbadala chorú úbožiačku, ktorej 
pomáhala. Namiesto melódie občas počula len jej dojímavé 
stonanie (…). Svätá Terezia o svojom zážitku píše takto: 
„neviem opísať, čo sa stalo v mojej duši. Jediná vec, čo 
viem, je, že Pán ožiaril moju dušu lúčmi svetla, ktoré 
prekonali temný ligot svetských slávností, a ja som ani 
nevedela uveriť veľkosti svojho šťastia.”213 

                                                 
212FRANTIŠEK,. 2014. Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. 
svetový deň chorých 2016, [online]. [citované 2016-05-10] Dostupné na 
internete:www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-
chorych-2016.  
213FRANTIŠEK.: Evangelii gaudium, Apoštolská exhortácia 
o ohlasovaní evanjelia v súčasnom  svete, Spolok svätého Vojtecha 
Trnava 2014,  (poznámka č. 69).  
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Nezištnú pomoc chorým a trpiacim pápež František nazýva 
„sapientia cordis, múdrosti srdca.“ Podľa pápeža Františka 
múdrosťou srdca je: 
 1. Slúžiť blížnym tak aby sme boli „očami pre 
slepého a nohami pre chromého.“ Pápež František to 
vysvetľuje, že máme byť na blízku chorým, ktorý potrebujú 
stálu  opateru a pomoc. Táto služba, zvlášť ak trvá dlhý 
čas, sa môže stať únavnou a  ťaživou. Je relatívne ľahké 
slúžiť niekoľko dní, no je ťažké starať sa o nejakého 
 človeka mesiace či dokonca roky, hoci už nie je 
schopný ani sa poďakovať. A  predsa, aká je to 
dôležitá cesta posväcovania!  
 2. Byť s blížnym. Čas strávený po boku chorého je 
svätý čas. Je oslavou Boha, ktorý  nás formuje na obraz 
svojho Syna, ktorý „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a 
 položiť svoj život ako výkupné za mnohých“ (Mt 20, 
28).  
 3. Vychádzať zo seba smerom k blížnym.   Náš svet 
často zabúda na osobitnú hodnotu  času stráveného pri 
lôžku chorého, pretože sme postihnutí náhlením, 
horúčkovitou  činnosťou, produkovaním, a zabúdame na 
rozmer nezištnej obetavosti, starostlivosti o  druhého a 
zodpovednosti za druhého. V pozadí tohto postoja je často 
vlažná viera,  ktorá zabudla na tieto Pánove slová: „... mne 
ste [to] urobili“ (Mt 25, 40). 
 4. Byť solidárny s blížnym bez toho aby sme ho 
odsudzovali. Láska potrebuje čas. Čas  na liečenie 
chorých a čas na ich navštevovanie. Pravá láska je 
spoluúčasťou, ktorá  nesúdi a ktorá nechce druhého 
naprávať; je slobodná od akejkoľvek falošnej pokory, 
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 ktorá v hĺbke túži po pochvale a samoľúbo sa teší z 
vykonaného dobra.214 
 
Záver 
Pohľad na chorobu u pápeža Františka môžeme vidieť cez 
prizmu: 

• vlastnej skúsenosti s ťažkou chorobou v mladosti, 
• inšpirovaného Božieho slova v ktorom môžeme 

sledovať cestu utrpenia tak v Starom zákone ako aj 
v Novom zákone a najmä cez Kristovo utrpenie, 

• ekologických príčin choroby ako je znečistenie 
ovzdušia a vody, nadmerná produkcia odpadkov, 
spustošenie pôdy, 

• sociálnych príčin choroby - izolovanosť voči 
chorým a starším ľuďom, neľudským 
zaobchádzaním s vlastným telom, neustálym 
zhonom, ktorý vytvárapocit neustálej 
zaneprázdnenosti. 

Múdrosťou srdca podľa pápeža Františka je slúžiť blížnym 
lebo je to dôležitá cesta posväcovania.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
214FRANTIŠEK,. 2015. Posolstvo Svätého Otca Františka na 22. 
svetový deň chorých 2015, [online]. [citované 2016-05-10]Dostupné na 
internete:www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-na-svetovy-den-chorych-
2015. 
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Abstract: The article represents the key problems in the 
medical postgraduate education in the context of palliative 
and hospice care. The main method of research was study of 
literature. The main results are that palliative and hospice 
care in Ukraine develops but non-governmental 
organizations should actively participate in the process.  
Components of the social work such as fundraising, 
communications, client-centering should be noted and used 
in the postgraduate education.  
Key words: Association of palliative and hospice care in 
Ukraine. Euthanasia. Palliative and hospice care. Patient 
rights. 
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Problems of the palliative and hospice care in the 
context of postgraduate education in Ukraine 
 

Введение 
 
          Паллиативная и хосписная помощь является 
комплексным подходом, имеющим целью улучшение 
качества жизни людей, которые сталкиваются с 
проблемой неизлечимой болезни. Уход должен отвечать 
медицинским, социально-психологическим, духовным 
потребностям человека. 
 
Последипломное образование в сфере паллиативной 
и хосписной помощи 
 
 
           Актуальность паллиативной и хосписной помощи 
обусловлена значительными демографическими и 
социальными изменениями, происходящими во всех 
развитых странах в XX - XXI веке. Это создает 
обществу новые, ранее неизвестные, научные, 
организационные и финансовые проблемы для 
становления и развития медико-социальной помощи 
неизлечимо больным пациентам и членам их семей. 
Ситуация применима и к Украине, где на фоне 
демографического, экологического и экономического 
кризиса в связи с общим старением населения 
обостряется проблема заболеваний, которые вызывают 
смерть пациента, увеличивается продолжительность и 
тяжесть заболеваний, которые сопровождается 
серьезными физическими и психологическими 
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человеческими страданиями в последние месяцы жизни. 
Таким образом, в Украине, как и в других европейских 
государствах, вопрос о паллиативной и хосписной 
помощи становится c каждым годом всё более и более 
важным. Согласно результатам исследования 
экспертами Ассоциации паллиативной и хосписной 
помощи, в течение последних 5 лет в нашей стране 
ежегодно около 1,5 - 2 миллиона неизлечимых больных 
и членов их семей нуждаются в паллиативной и 
хосписной помощи215. Это означает, что каждый врач 
общей практики (семейной практики), медсестры и 
врачей, которые работают в больницах почти всех 
типов, должны иметь знания и навыки, как обеспечить 
уход за этими пациентами и их семьями, чтобы иметь 
возможность контролировать хроническую боль, и 
лечить ряд синдромов, связанных с тяжелыми 
нарушениями органов и систем, которые являются 
обычными для паллиативных пациентов.  

Следует отметить, что организация услуг вообще и 
медицинской помощи в частности в нашей стране 
стремительно развивается, что требует специальных 
подходов к последипломному образованию 
специалистов в области здравоохранения. Основной 
глобальной тенденцией является разработка новых 
подходов к работе с гражданами (и не только в 
здравоохранении), то есть командный 
(многопрофильный) стиль работы, который направлен 
                                                 
1. Царенко А.В., Губський Ю.І., Організація міжвідомчої співпраці 
сімейних лікарів при наданні амбулаторної паліативної допомоги 
пацієнтам похилого віку, «Семейная медицина, № 1, 2013, с. 14-17. 
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на обеспечение всесторонней поддержки. Важной 
тенденцией является изменение парадигмы медико-
санитарной помощи и переориентация ее на оказание 
медицинских услуг; повышение роли гражданского 
общества и некоммерческих организаций в 
предоставлении медицинских услуг; повышение роли и 
популярности психологической поддержки и так далее. 
В Украине эти признаки времени дополнены 
обострением социальных проблем, вызванных быстрым 
старением населения, увеличением числа неизлечимых 
больных со злокачественными опухолями, с тяжелыми 
осложнениями хронических неинфекционных 
заболеваний, ВИЧ / СПИДом, туберкулезом, вирусным 
гепатитом , врожденными пороками развития, а также 
вооруженным конфликтом на Востоке, появлением 
более 1 миллиона внутренне перемещенных лиц и 
других проблем216. Всё это говорит о том, что обучение 
специалистов, работающих или планирующих работать 
в паллиативной помощи должно включать не только 
медицинские, но и социальные, психологические и 
другие вопросы. 
Украинские авторы Князевич, Царенко, Яковенко (2014) 
говорят, что в соответствии с международными 
стандартами, организационные формы оказания 
                                                 
216 Вольф О.О. Програма циклу тематичного удосконалення 
«Психологічні, соціальні та юридичні аспекти організації  надання 
медичної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах» (у 
співав.: Губський Ю.І., Царенко). // Третя всеукраїнська науково-
практична конференція «Актуальні питання паліативної та 
хоспісної допомоги в Україні: фармацевтичні та медико-юридичні 
аспекти»: Матеріали конференції, м.Київ (23-24 квітня 2015 р.). – 
К.: Університет «Україна», 2015. – С.87-94. 
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медицинской помощи неизлечимо больным включают в 
себя койки паллиативной помощи в больницах, 
больницы медсестринского ухода за больными, 
отделения паллиативной медицины в 
специализированных больницах / клиниках и центрах 
(онкологического, гериатрического, неврологического, 
хирургического, психиатрического, педиатрического 
профилей), и региональные хосписы217. Ограничение 
этой классификации состоит в том, что она игнорирует 
параллельную работу двух систем и даже «миров», 
которые развивают помощь неизлечимо больным. С 
одной стороны, это государственные или коммунальные 
медицинские учреждения, которые работают на основе 
вышеупомянутых учреждений. С другой стороны, это 
инициативы граждан, в форме общественных 
организаций (НГО) и волонтерских групп. Примерами 
таких инициатив являются «Ассоциация паллиативной 
и хосписной помощи", "Таблеточки", "Запорука" и 
многие другие. Иногда эти «миры» пересекаются. 
Например, НГО при поддержке врачей из 
государственных больниц внесли ряд изменений в 
нормативную базу, в результате произошла 
либерализация использования наркотических 
лекарственных средств. Было организован ряд хосписов 
или других форм паллиативного ухода, разработан 
целый ряд учебных программ, но антагонистическая 

                                                 
217 Князевич В.М., Царенко А.В., Яковенко І.В. Стан, проблеми і 
перспективи впровадження Національної стратегії розвитку 
системи паліативної допомоги в Україні до 2022 р. // Матеріали 
науково-практичної конференції «Паліативна допомога в Україні: 
складові та шляхи розвитку», 18-19.09.2014 р., Харків. - С.8. 
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официальная система здравоохранения демонстрирует 
свою силу и жизнеспособность. Общественные 
организации являются «дополнением» к привычной 
государственной системе охраны здоровья и пока не 
могут влиять на оказание медицинских услуг 
тяжелобольным пациентам. 

В основе большинства барьеров являются 
психические проблемы и противоречия постсоветского 
мышления: постиндустриальное общество, которое 
стремительно развивается в Украине, получает услуги 
от формальных институций, которые возникли в 
промышленную эпоху218. НГО по своей структуре и 
функции являются более современными, гибкими и 
более адекватно реагирующими на потребности 
клиентов. 
Согласно авторам Гойде, Губскому, Князевичу, Царенко 
(2014), последипломное образование требуется во-
первых, для районных и семейных врачей, 
мультидисциплинарных команд, медицинских 
работников хосписов на дому, клиник, кабинетов и 
специалистов по лечению боли и других. Названные 
авторы подчеркивают необходимость организации 
психологической и духовной (капеланской) помощи 
пациентам и членам их семей на всех этапах оказания 
паллиативной помощи. Однако, авторы не отмечают, 
как же может быть решен вопрос интеграции, например, 

                                                 
218 Вольф О. О. Розвиток допомоги тяжкохворим (невиліковним) і 
членам їхніх родин у контексті системи охорони здоров’я в Україні / 
О. О. Вольф // Матеріали всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Соціальна політика щодо невиліковно хворих» (27 
березня 2013 р.). – К.: Університет «Україна», 2013. – С.4–8. 
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капелланов или психологов, в существующие 
учреждения охраны здоровья. Нужно пересматривать 
штатные расписания больниц, утвержденные приказом 
Министерства охраны здоровья в 2000 г.и 
согласовывать изменения с другими министерствами. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам 
гериатрии. Стаднюк (2013) отмечает, что увеличение 
услуг, предоставляемых пожилым людям провоцирует 
изменение в структуре образования медицинских 
работников, а также социальных работников, 
психологов и волонтеров. Поэтому в 2005 году был 
создан государственный образовательный центр по 
проблемам старения. Его основной задачей является 
организация и координация до- и последипломного 
образования по вопросам старения для медицинских и 
социальных работников, волонтеров и граждан в целом. 
Центр получил международные гранты на разработку 
специальных учебных материалов для медицинских 
сестер, а также для создания информационных 
контактных точек, где предоставляется информация о 
здоровом образе жизни и активном старении. 
Организаторы считают, что такая работа должна 
улучшить качество жизни пожилых людей219. 
Но мы считаем, что наиболее актуальной проблемой в 
последипломной подготовке медицинских работников 
является представление информации о современных 
подходах к медицинской помощи. Одним из аспектов 
                                                 
219 Стаднюк Л. А. Д. Ф. Чеботарев - основоположник системы 
гериатрической подготовки в Украине / Л. А. Стаднюк, В. Ю. 
Приходько, В. В. Чайковская // Кровообіг та гемостаз. - 2013. - № 2. 
- С. 68-71. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8E%D0%BA%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9625190
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такого подхода является финансовая и экономическая 
самостоятельность учреждений здравоохранения, 
которая развивается при поддержке министра 
здравоохранения Украины С.Квиташвили (2015-2016 
гг.). Одной из особенностей реформы здравоохранения 
является то, что семейный врач получает статус 
частного предпринимателя. Тем не менее, ситуация в 
области реформы здравоохранения показывает, что этот 
вопрос является слишком неоднозначный. Врачи, в 
основном, не готовы к автономии и отсутствию 
централизации. Также последипломное образование для 
врачей должно включать в себя такие темы, как навыки 
коммуникации, междисциплинарного сотрудничества, 
совместной работы, управления проектами и т.д. Такие 
вопросы, однако, скорее инновационны в Украине. 

Согласно рекомендациям Ассоциации 
паллиативной и хосписной помощи, потребность в 
стационарных паллиативных коек составляет около 8-10 
коек на каждые 100.000 населения. Таким образом, для 
адекватного ухода за паллиативными больными в 
Украине должно существовать около 4500 
паллиативных коек в 150-180 стационарных хосписах и 
паллиативных отделах медицины (25-30 коек каждый). 
Для оказания медицинской помощи в этих 
учреждениях, должны быть подготовлены по меньшей 
мере около 350-450 врачей, 3500 медицинских сестер, 
150-180 социальных работников, психологов и 
капелланов. 

Мы отмечаем и подчеркиваем важную роль 
менеджеров в области социальной работы в 
современных условиях. Современные менеджеры (или 
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специалисты) по социальной работе являются 
экспертами, которые могут стать ведущей силой в 
мультидисциплинарной команде хосписного 
учреждения. Они могут привлекать ресурсы и быть 
фандрейзерами и координаторами волонтеров; быть 
менеджерами по коммуникациям и созданию сетей; 
наконец, решать вопросы улучшения нормативно-
правовой базы и прав пациентов. Тем не менее, 
адекватных условий для работы таких менеджеров в 
государственных медицинских учреждениях не создано 
и пока клиническая социальная работа не является 
специальностью в Украине. 

Первая в Украине кафедра паллиативной и 
хосписной медицины в Национальной медицинской 
академии последипломного образования в Киеве была 
создана в декабре 2009 года для подготовки 
соответствующих специалистов. С мая 2010 года 
кафедра провела циклы тематического 
усовершенствования по различным вопросам 
паллиативной и хосписной помощи. Кафедра является 
единственным учреждением в Украине, который 
систематически осуществляет подготовку специалистов 
(врачей и медсестер) по паллиативной и хосписной 
помощи на последипломном уровне. Преподаватели 
кафедры на основе современных международных и 
национальных материалов, клинического и 
преподавательского опыта разработали около 20 
образовательных программ (по 39, 78 или 156 часов), 
которые предназначены для врачей общей практики / 
врачей семейной медицины, онкологов, гериатров, 
кардиологов, неврологов, пульмонологов, фтизиатров, 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

399 

работающих в сфере СПИДа, менеджеров 
здравоохранения и других врачей, которые, в 
соответствии с их профессиональными обязанностями 
оказания паллиативной (симптоматической) помощи, 
помогают пациентам с хроническими неизлечимыми 
заболеваниями (рак, сердечно-сосудистые заболевания, 
туберкулез, СПИД, сахарный диабет, и т.д.) и имеют 
ограниченный прогноз жизни. На сегодняшний день, на 
кафедре повысили свою квалификацию более 700 
врачей и медсестер. Кроме того, вместе с 
преподавателями Житомирского Института 
медсестринства было подготовлено руководство по 
паллиативной и хосписной медицине для студентов 
медицинских колледжей. В команде с другими авторами 
разработан первый национальный учебник по 
паллиативной и хосписной медицине. Особое внимание 
в издании было уделено сбору средств и 
коммуникациям – вопросам, необходимым для 
медицинских работников. 

Подводя итог, отметим, что наиболее острые 
проблемы в подготовке человеческих ресурсов для 
системы паллиативной и хосписной помощи являются: 
- Урегулирование вопроса про предоставление 
возможности негосударственным и волонтерским 
организациям осуществлять паллиативную и хосписную 
помощь;  

- Принятие Приказа Министерства 
здравоохранения Украины о создании специальности 
«паллиативная медицина» для врачей и медсестер; 
- Совершенствование образовательной базы в до- и 
последипломной подготовке врачей и медсестер; 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

400 

- Разработка и публикация стандартизированных 
учебных программ, учебников, учебных пособий, 
руководств и т.д; 
- Оптимизация штатных расписаний (документы, 
которые регулируют положения, которые могут быть 
использованы) в учреждениях паллиативной помощи, в 
соответствии с международными рекомендациями и 
стандартами; 
- Внедрение эффективных средств материальной и 
моральной мотивации медицинского персонала, 
которые предоставляют помощь по уходу пациентам и 
членам их семей. 
 
Выводы 
 
Наше видение заключается в необходимости улучшения 
подготовки специалистов паллиативной и хосписной 
помощи, чтобы обеспечить обучение в медицинских 
колледжах, в высших учебных заведениях и 
религиозных учебных заведений разных конфессий. Мы 
должны пересмотреть и разработать учебные 
программы по паллиативной и хосписной помощи в 
области высшего образования до- и последипломного 
уровня, которые будут опираться на современные 
международные подходы, стандарты и практики. 

 
Dr Alexander Wolf 
Zdruzenie hospicovej a paliatívnej starostlivosti v Ukraine 
Kiiev-60,04060, 
ul.Tschusewa, 24, of. 11. 
e-mail: info@palliativ.kiev.ua 
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ZÁVEROM 
 

Vážení čitatelia, dostáva sa vám do rúk zborník 
z medzinárodnej vedeckej hospicovej konferencie 
s oslovujúcim názvom „Pacient v hospici“, ktorý vyjadruje 
vzájomnú výmenu odborných informácii v oblasti 
hospicovej problematiky. 

Ide o vzájomné obohatenie a podnecovanie v rôznych 
oblastiach, ktoré sa orientujú na hospicovú problematiku: 
sociálna práca, teológia, medicína, ošetrovateľstvo, atď. 

V zborníku je množstvo odborných názorov, ktoré 
vyjadrujú prepojenie teórie a praxe v oblasti hospicovej 
starostlivosti o ťažko chorého pacienta. 

Paliatívna medicína je špecializačný odbor, ktorý sa 
zaoberá diagnostikou a liečbou pacientov s chronickou 
nevyliečiteľnou, pokročilou a aktívne progredujúcou 
chorobou s časovo obmedzeným prežívaním. Cieľom 
sociálnych služieb a paliatívnej medicíny je udržanie 
najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti. 
  Špecializovaná paliatívna starostlivosť by mala byť 
dostupná pre všetkých pacientov, ktorí ju potrebujú a vždy 
a v každej situácii. 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa určitou mierou 
podieľali na organizácii a realizácii tejto medzinárodnej 
konferencie (vrátane vydania tohto zborníka), ktorá vo 
významnej miere ponúka důležité odporúčania pre prax 
v oblasti hospicovej starostlivosti o pacienta. 

 
 

                               PaedDr. PhDr. Radoslav Micheľ, PhD. 
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  M A T K A  T E R E Z A    
   patrónka bardejovského hospicu daná na 
piedestál církvi 
 
 Stretávame sa dnes na vedeckej medzinárodnej 
hospicovej konferencii, ktorú spoločne s ďalšími pripravili 
zamestnanci špičkového charitného zdravotníckeho 
zariadenia, I. slovenského   hospicu v Bardejove, ktorý nesie 
hrdé pomenovanie: Hospic Matky Terezy.  

Usporiadaním tohto významného podujatia sa 
skromne pripájame do  rámca aktivít nielen počas Svätého 
roka milosrdenstva, ale aj v rámci osláv konaných na 
zvýraznenie tohto patronícia, nakoľko sme sa iba nedávno 
dozvedeli očakávanú správu, že 4. septembra 2016, bude 
Matka Tereza /v ďalšom MT/kanonizovaná. Ako je známe, 
ku kanonizácii človeka sú potrebné dva zázraky, ktoré sa už 
v jej prípade stali a boli uznané. Ten prvý schválil vtedajší 
pápež Ján Pavol II., keď na základe modlitieb k MT sa 
uzdravila nevyliečiteľne chorá Indka/r.1998, v dôsledku 
čoho bola MT rok po svojej smrti 
blahorečená/beatifikovaná. Druhý zázrak potrebný ku 
svätorečeniu/kanonizácii sa udial v roku 2008, keď sa 
uzdravil istý Brazilčan trpiaci smrteľnou chorobou mozgu, 
po mnohých modlitbách k MT. Na základe tejto skutočnosti 
pápež František oficiálne poveril Kongregáciu pre otázky 
svätorečenia k vyhláseniu Dekrétu o jej kanonizácii. 
Následne pápežské konzistórium dňa 15. marca vyhlásilo, 
že MT vstúpi do radov svätých katolíckej cirkvi a stanovilo 
dátum slávnosti na 4. septembra 2016, v predvečer dňa 19. 
výročia jej smrti. A toto je naozaj vhodný spôsob 
pripomenutia si a vydať hold tejto jednej  
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z najvýznamnejších a najvýraznejších  svetových ženských 
osobností  uplynulého storočia i tisícročia. Áno ide o túto 
nenápadnú, útlu a skvelú ženu, Matku Terezu – vynikajúcu 
to osobnosť, ktorú si celý svet pamätá odetú v bielom habite 
s troma modrými pruhmi, ktorej bola udelená okrem 
mnohých hodnotných svetových ocenení a uznaní, napr.: 
Templetonova/1973, UNESCO/1992, Kongres USA/1997 
a napokon aj Nobelová cena za mier v roku 1979.  
 Áno, táto, krehká a obdivuhodná žena vlastným 
menom Agnes Gonxha Bojaxhiuová sa narodila do 
zámožnej lekárnickej rodiny vo vtedajšom srbskom meste 
Skopje – dnes  500-tisícové hlavné mesto  balkánskeho 
Macedónska  26. augusta 1910 a zomrela v najľudnatejšom 
indickom mesta Kalkata (10,0 miliónov a s aglomeráciou  
vyše 20,0 miliónov obyvateľov) 5. septembra 1997 a tento 
deň stanovila vtedy Cirkev vo svojom kalendári s textom : 
„Blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty, panna a rehoľnica“.  
Svoj zasvätený život začala v roku 1928, kedy vstúpila do 
rádu loretánskych sestier v Írsku, s cieľom dostať sa do 
Indie, lebo nechcela byť mníškou, ale iba pôsobiť v misiách. 
Po roku prípravy  predsa len odchádza na misie a stáva sa sr. 
Loretánkou  a  učí v kláštornej škole v Kalkate (zemepis, 
dejepis). Neskôr túto aj riadi. Tam skladá svoje  rehoľné 
sľuby (prvé: 24.5.1931 a neskôr, 24.5.1937 aj večné) a  
prijíma rehoľné meno Tereza. Učiteľstvo, ktoré je hl. 
náplňou Loretánskeho rádu, ju však nenapĺňa. Nakoľko 
okolo seba obrovskú biedu a chudobu, čo ju dennodenne 
prenasleduje a umára. V roku 1946 pri neustálych 
meditáciách  dostáva božské vnuknutie, aby založila rád, 
ktorý by slúžil chorým,  opusteným a najchudobnejším 
z chudobných a tak preto v roku 1948 vystupuje z rádu 
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Loretániek.  Zakladá novú svoju Kongregáciu Missionares  
of  Charity – ľudovo: Misionárok lásky, ktorá oslovila ľudí 
tým, že k pôvodným rehoľným sľubom (chudoba, čistota 
a poslušnosť) pridáva štvrtý – poskytovať horlivú 
a dobrovoľnú službu tým najúbohejším. Po obrovských ba 
až fantastických úspechoch v tejto oblasti  bola 1.2.1965 jej  
kongregácia povýšená na rehoľu s najväčším honorom - 
pápežskými právami. Matka Tereza počas svojho 
požehnaného života zanechala ľudstvu bohatú pozostalosť :  
v 130 krajinách sveta (Slovensko nevynímajúc) pôsobí 
takmer v 600 objektoch vybudovaných v 60.  až 80. rokoch 
minulého storočia (rôzne domovy, školy, hospice) vyše 
5000 členiek, ktoré sa starajú o viac ako milión  chorých 
(malomocných, smrteľne chorých a zomierajúcich) a deti 
(školy, domovy, sirotince). Z ďalších jej aktivít je založenie 
kontemplatívnej vetvy a mužskej rehole v Ríme ( cca. 750 
členov z radov kňazov a laikov: tzv. „Pátri misionári lásky“, 
keď v nej medzi prvými pôsobí aj slovenský kňaz, Peter 
Kučák z Čadce /pomáhal hospicu pri zadovážení relikvie 
MT/. Ďalej založila celosvetové Združenie laických 
misionárov lásky, ktoré neustále rastie (v súčasnosti má cca 
1500 členov). Jej mimoriadne zásluhy o. i. ocenili aj USA, 
ktoré jej r. 1996 cez  prezidenta  W. J. Clintona udelili 
honorárne (čestné)  občianstvo. 
 Svoje posledné obdobie života prežila v 
kalkatskom charitnom dome  Kalighat, neďaleko  ktorého sa 
nachádza nekonečný počet slumov (ošarpané obytné štvrte 
s chatrčami a brlohmi), v ktorých žijú  ľudia najmä 
hinduistického, islamského ale i budhistického vyznania. 
A práve vďaka nej v tomto prostredí vzniklo viacero 
kresťanských oáz či ostrovčekov lásky, kde mnohí  tam 
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žijúci ľudia (opustení, chorí a zomierajúci) nachádzajú 
útočište a konkrétnu pomoc vo svojom trápení cez lásku 
k blížnemu prostredníctvom misionárok lásky 
i príležitostných misijných pomocníkov (nechýbajú ani 
Slováci, ktorí sú tam veľmi žiadaní a robia nám dobré meno 
). Títo všetci sú vykonávaniu tohto Božieho diela úplne 
a celým srdcom, dušou i telom oddaní, lebo ináč by takúto 
prácu neboli schopní konať takmer zadarmo a v chudobe, 
majúc k dispozícii iba dvoje pre nich typické rehoľné šaty  ( 
s troma modrými pruhmi), jedny sandále, skromné jedlo, 
jednoduché lôžko a strechu nad hlavou... Za svoju, dá sa 
povedať nádhernú ušľachtilú celoživotnú činnosť, bola MT 
mnoho ráz ocenená, ako som už v úvode článku spomínal  
a hoci nevynikala rečníctvom, svoj život  radšej obetovala 
skutkami pre nevládnych ľudí. Medzi jej najčastejšie výroky 
patril tento: „Som iba ceruzkou v rukách Pána“.  Posledným 
ocenením MT bolo jej blahorečenie, ktoré sa uskutočnilo iba  
6 rokov po jej úmrtí a bolo vyvrcholením  osláv 25. výročia 
pontifikátu pápeža Jána Pavla II. na naozaj preplnenom 
vatikánskom, svätopeterskom námestí dňa 19. októbra 2003. 
Tento proces bol výnimočne  jedným z najrýchlejších 
v novodobej histórii Katolíckej cirkvi. Podľa zistení 
vatikánskej Kongregácie pre blahorečenie a svätorečenie, 
kroky požehnaného života Matky Terezy riadil už skôr 
spomínaný Kristov hlas: „Chcem zriadiť rád, ktorý by slúžil 
najchudobnejším z chudobných“. Treba ešte spomenúť, že 
Matka Tereza pri svojich misijných cestách navštívila na 
radu a pozvanie dnes už nebohých Mons. Koreca a Mons. 
Hnilicu aj Slovensko (1987 baziliku v Šaštíne)  a potom  
Čadcu a počas tejto  návštevy tam slávnostne otvorila prvú 
slovenskú komunitu Misionárok lásky  (14.5.1990 – ostali 
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tam jej 4 pôvodné indické sestričky, čím vznikol I. kláštor 
tejto rehole na Slovensku (a až na druhý deň Prahe), ktorý 
1.12.1999 presídlil z Čadce do Žiliny (teraz už sú aj 
v Bratislave). Túto milú udalosť podchytil aj Misionársky 
klub v Žiline, ktorý archivuje jej  14  vlastnoručne 
napísaných listov, vyjadrujúcich vďaku za pomoc rôzneho 
druhu. Za zmienku stojí, že v r. 2007, vyšla zbierka jej 
vzácnej korešpondencie (40 listov) „Poď, buď Mojím 
svetlom“, ktorá odkrýva  neznáme zákutia jej života, najmä 
ticho, opustenosť i tmu, ktoré dal jej duši pocítiť Boh, ktorý 
však jej dielo nikdy neopustil, ako povedal skvelý pápežský 
kazateľ Raniero Cantalamessa. Tiež vyhlásil, že Matka 
Tereza je svätá mediálnych čias. 

Všetky pocty preukázané Matke Tereza by boli 
zbytočné, keby ľudia dobrej vôle, medzi ktorých patrite aj 
vy, účastníci tejto konferencie, nepokračovali v tom čo ona 
začala. Jej celoživotné motto: „Vidieť biedu a konať“, ktoré 
si osvojili aj ľudia, ktorí majú do činenia s činnosťou nášho 
1. slovenského hospicu a hospicov či zdravotníctva vôbec, 
sa stalo nielen nositeľom jej mena, ale ako som už 
spomenul, aj logo Občianskeho združenia pracujúcom 
v hospici s mottom: „S krížom a láskou do domu Božieho“ 
je vyjadrené farbami habitu  Matky Terezy, tejto 
nenápadnej, drobnej, ale zato neuveriteľne charizmatickej a  
hviezdnej ženy, ktorá nikdy nezanikne a nezhasne.        
Spracoval: Mgr. Ing. Jozef Krajči 
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Poznámka k „relikvii“: 
Sú to pozostatky po svätcoch/po dakom 

významnom/.Začali sa používať v časoch ranného 
kresťanstva. Boli potrebné, lebo ľudia nevedeli čítať ani 
písať. Bývajú uložené v relikviári /schránke. Sú 
charakterizované tromi kategóriami:    
  I. z jeho telesných ostatkov  II. Z oblečenia, 
ktoré nosil    a    III. Z vecí, ktoré často používal 

Posledná úprava celého textu: 18. marca 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pacient v hospici 
František Hanobik, Radoslav Micheľ, Martina Proněková 

--------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

408 

Hospic Matky Terezy Bardejov 
 

 
 

Hospic Matky Terezy je prvým hospicom na Slovensku, 
ktorý dňa 01. 07. 2003 uviedla do prevádzky Arcidiecézna 
charita Košice. 
 
Poslaním hospicu je poskytovať komplexnú paliatívnu a 
hospicovú starostlivosť o pacienta ako aj podpornú 
starostlivosť o príbuzných, pozostalých s komplexným 
poradenstvom v starostlivosti o terminálne, nevyliečiteľne 
chorých. 
 
Hospic ponúka: 
- 20 lôžok v 2-posteľových izbách so sociálnym zariadením, 
-  pre pacientov vstup na terasu a do záhrady, 
-  vyhradené miestnosti pre sociálne aktivity pacientov a ich   
   súkromnú komunikáciu s príbuznými a s priateľmi, 
-  kaplnku, 
-  ubytovacie priestory pre príbuzných pacienta, 
- možnosť krátkodobého umiestnenia chorých pre 
odbremenenie príbuzných. 
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Hospic Matky Terezy 
Kontaktná adresa: Pri štadióne 23, Bardejovská Nová Ves, 
085 01 Bardejov 
Telefón: 054/474 26 62 
Fax: 054/474 26 63 
Email: hospic.bardejov@charita-ke.sk 
Web stránka: www.charita-ke.sk 
 
Občianske združenie Hospic Matky Terezy 
Kontaktná adresa: Pri štadióne 23, 085 01 Bardejov 
Arcidiecézna charita, Bočná 2, 04001 Košice  
Číslo účtu: 513026193/7500 
e-mail: adch-ke@charita-ke.sk 
Web stránka: www.charita-ke.sk 
IČO: 37797760 

 
 
 
 

 
 

http://www.charita-ke.sk/
mailto:adch-ke@charita-ke.sk
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Echarita%2Dke%2Esk
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