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UMÍRAT 
DOMA JE 
NORMÁLNÍ

Blíží se týden pro mobilní hos-
pice, spousta lidí ale pořád neví, 
v čem vlastně domácí hospicová 
péče spočívá. Jak a komu ji 
poskytujete?
Náš domácí hospic Nablízku pečuje 
o nevyléčitelně nemocné pacienty, 
kteří se ocitli v závěru svého života. Ta 
obnáší nepřetržitou ošetřovatelskou 
a lékařskou pomoc – 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu. Pacienty často bývají lidé 
s onkologickým onemocněním, 

SMRT JE U NÁS POŘÁD TABU, 
MOŽNÁ I PROTO ZDALEKA 
NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ 
UMÍRAT DOMA. TEDY TAK, 
JAK SI TO VĚTŠINA Z NÁS 
PŘEJE. ZMĚNIT TO POMÁHÁ 
HOSPICOVÁ PÉČE, NA JEJÍŽ 
AKTIVITY UPOZORŇUJE 
KAMPAŇ ‚DRŽME SE AŽ 
DO KONCE‘. „I V DOMÁCÍM 
PROSTŘEDÍ SE DÁ ZAJISTIT 
VEŠKERÁ POTŘEBNÁ PÉČE 
TAK, ABY ČLOVĚK ODEŠEL 
V KLIDU A BEZ BOLESTI,“ 
ŘÍKÁ MARKÉTA VANĚČKOVÁ, 
VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ SESTRA 
HOSPICE NABLÍZKU.
MARKÉTA CHÝŇAVOVÁ

rozhovor
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u kterých již byla ukončena ak
tivní léčba, protože nemocnému 
nepřinášela žádný nebo velmi malý 
přínos. Spíš by pro něj představovala 
zbytečnou fyzickou i psychickou 
zátěž, přitom bez prognózy zlepšení 
zdravotního stavu. V tu chvíli se 
nemocní a jejich rodinní příslušníci 
obracejí na domácí hospic, který je 
schopen obtíže spojené s nemocí 
vyřešit stejně kvalitně jako personál 
v nemocnici, ale v domácím prostředí. 

Zlepšujete tedy závěr života 
ve chvíli, kdy už pacient nemá 
naději na vyléčení…
Ano, říká se tomu paliativní péče. 
Jejím cílem není odstranit příčinu 
nemoci, to bohužel možné není, ale 
zmírnit obtěžující příznaky, které 
nemoc v této fázi doprovázejí. Může 
to být dušnost, zvracení, někdy 
úzkost, neklid a podobně. Smyslem 
paliativní péče prostřednictvím naše
ho hospice je přinášet nemocnému 
maximální možnou kvalitu života 
v pravděpodobně krátkém období, 
které mu ještě zbývá. 

Když o tom tak mluvíte, před-
stavím si tandem sestry 
a lékařky u nemocného, 
přičemž lékařka předepisuje 
potřebné léky na zmírnění 
zmíněných obtíží.
To si samozřejmě představujete 
správně, domácí hospicová péče ale 
zahrnuje i mnoho dalších oblastí. 
Snaží se zajistit nejen fyzickou 
pohodu nemocného, ale reaguje 
i na jeho další potřeby, ať už jsou 
psychické, sociální, nebo duchovní. 
V hospici se do středu pozornosti 
dostává sám pacient, se všemi svými 
přáními a potřebami, s celou svou 
osobností, ve své důstojnosti, kterou 
ani nemoc nedokáže vzít.

Můžete být konkrétnější? 
Kromě lékařské, ošetřovatelské 
a hygienické péče se věnujeme psy
chickému stavu nemocného 
i pečujících, někdy se dotýkáme 
i duchovních potřeb. Také rodině 
zapůjčujeme potřebné pomůcky. 
Pečujícím pomáháme zvládat jejich 
náročnou situaci praktickou pomocí, 

radou, učíme je ošetřovatelským do
vednostem. Jsme tu jak pro nemoc
ného, tak pro jeho blízké. Ve chvíli, 
kdy se blíží odchod nemocného z to
hoto světa, se snažíme být pro peču
jící i umírajícího oporou. Pomáháme 
i bezprostředně po úmrtí nemoc
ného. Ve spolupráci s pozůstalými 
zařizujeme vše potřebné, aby i tuto 
situaci zvládli důstojně a klidně. 

Můžete mi vaše služby přiblížit 
příběhem některého z vašich 
klientů? 
Ano. Třeba u paní Martiny, která 
prodělala před lety rakovinu prsu, 
se nemoc znovu ohlásila, a to 
metastázami v kostech, uzlinách 
a játrech. Po řadě chemoterapií, které 
zprvu pomáhaly, se ukázalo další 
rozšíření metastáz, na něž už léčba 
nezabírala. Rodina paní Martiny se na 
nás obrátila o pomoc po doporučení 
onkoložky. Navštívili jsme ji s paní 
doktorkou a po vyšetření, prostu
dování dostupných zpráv a rozhovo
ru s pacientkou i její rodinou jsme se 
domluvili, že ji prozatím nebudeme 
do péče přijímat, protože v tu chvíli 
byla ještě soběstačná. Péče rodiny 
byla zcela dostačující. Upravili jsme 
léčbu bolesti a další medikaci podle 
aktuálních potíží. Domluvili jsme 
se, že v případě zhoršení nás rodina 
hned kontaktuje. Bylo znát, že se paní 
Martině i jejím blízkým ulevilo, že 
nikam nemusí a že v případě potíží 
budou vědět, na koho se obrátit. 
S rodinou jsme probrali možnost 
dalšího vývoje jejího stavu, zod
pověděli jsme řadu otázek, nabídli 
zapůjčení pomůcek a pomohli vyplnit 
žádost o příspěvek na péči. 

Pak přišla chvíle, kdy vás rodina 
kontaktovala…
Bylo to v okamžiku, kdy maminku 
přepadla slabost, dušnost a silné 
nechutenství. Sestra s lékařkou 
ihned vyjely k pacientce a přijaly ji 
do hospicové péče. S sebou přivezly 
kyslíkový koncentrátor a toaletní 
křeslo. Polohovací postel a další 
pomůcky jsme s sebou vzali následu
jící den. Paní Martinu jsme navštěvo
vali dvakrát denně a mezitím jsme 
byli nepřetržitě v pohotovosti na 

telefonu. Rodinu jsme rychle naučili, 
jak pečovat o ležící maminku, bolesti 
jsme tlumili účinnými injekčně 
podávanými léky. Díky podkožní ka
nyle jsme mohli bezbolestně podávat 
i další injekční léky proti nevolnosti, 
úzkosti a velkému zahlenění v samém 
závěru života. Paní Martina pak odeš
la pokojně za přítomnosti obou synů 
a jejich manželek. 

Kdo všechno tvoří odborný tým 
hospice? 
Odborný tým tvoří lékařky paliativní 
medicíny, zdravotní sestry, sociální 
pracovnice, psychoterapeut a duchov
ní, jeli žádán. 

Jak vnímáte, co váš hospic 
přináší pacientům a jejich 
blízkým? 
Našim pacientům pomáháme naplnit 
jejich přání zůstat až do posledního 
okamžiku doma se svými blízkými. 
Všemi dostupnými prostředky 
usilujeme o to, aby nemocný prožíval 
závěr života bez bolesti, důstojně, 
obklopen péčí a láskou. Blízkým 
neboli pečujícím dodáváme odvahu 
přání nemocného zůstat doma splnit. 
Většina lidí nemá představu o tom, 
co obnáší postarat se o umírajícího 
v domácím prostředí, a proto se 
bojí. Často jsou tyto obavy zbytečné. 
Rodina ví, že od nás může očekávat 
pomoc v jakékoli oblasti. Ví, že má 
nablízku někoho, na koho se může 
kdykoli obrátit. Kdo umí a chce 
odborně i lidsky pomoci a přináší 
pečujícím velké zklidnění a posilu. 
Zkrátka nejsou na to sami. Vždy 
jsou pak rádi, že pro svého drahého 
udělali všechno, co bylo v dané situaci 
možné. Z vlastních zkušeností mohu 
říct, že rodina, která se osobně podílí 
na péči o svého umírajícího člena, 
pak prožívá i mnohem klidněji čas 
truchlení.  

Je ze strany rodiny nějaká pod-
mínka nutná k přijetí do péče? 
Ano, je nutná stálá přítomnost 
pečující osoby z rodiny nebo přátel. 
Někoho, kdo je schopen základním 
způsobem laicky pečovat o nemoc
ného a v případě potřeby zavolat 
pomoc hospicového týmu. Dalším FO
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rozhovor
důležitým předpokladem hospicové 
péče, na který dbáme, je pravdivost. 
To znamená nelhat nemocnému ani 
jeho blízkým. Tak zvaná milosrdná 
lež, kterou někdy lidé v dobré vůli 
neublížit považují za správnou, 
ne pomáhá, a naopak může velmi 
ško dit. Člověk většinou cítí, že 
slábne a že se nemoc vyléčit nedá, 
a čím více ho okolí ujišťuje o opaku, 
tím osaměleji se ve své nemoci cítí. 
Narůstající ztrátou důvěry pak trpí 
nemocný i pečující. Místo aby strávili 
zbývající vzácný čas spolu, opřeni 
jeden o druhého, trpí každý sám. 

Kolik domácí hospicová
péče stojí?
Skutečné náklady na den hospicové 
péče se pohybují okolo 2500 korun, 
rodina platí 250 korun. Zbylé peníze 
hospic naší velikosti získává z dotací, 
grantů, darů firem a dalších lidí. 
I proto bychom si v našem hospici 
přáli, aby se paliativní péče stala 
přirozenou součástí zdravotního 
a sociálního systému a mohla být 
alespoň částečně hrazena zdravot
ními pojišťovnami. 

Máte pocit, že je u nás téma 
umírání tabu?
Ano, mám. Často mě napadá, že 
o narození nikdo nepochybuje, vždy 
je to radostná událost, která se slaví. 
Narození je ale stejně samozřejmé 
a jisté jako smrt. Smrt stejně jako 
narození patří k životu a dříve nebo 
později se s ní každý z nás potká. 
Podle průzkumů víme, že 80 procent 
lidí si přeje zemřít doma v kruhu 
svých nejbližších, ne v nemocnici, 
často osamocen, i když s dokonalou 
lékařskou péčí. Bohužel jen 20 pro
centům se toto přání splní. Přitom 
umírat doma je normální. Dříve 
o tom nikdo nepřemýšlel. 

Co přináší práce v hospici vám? 
Práce v hospici je pro mě velkým 
obdarováním. Považuji za čest, že 
smím doprovázet nemocné tím je
dinečným, převzácným časem jejich 
odcházení, nadlehčovat jim to těžké, 
podpírat jejich blízké. Denně se tak 
dotýkám tajemství…

Jak tuto náročnou profesi zvlá
dáte, když denně pomáháte 
umírajícím a jejich rodinám? 
Necítíte se někdy vyhořelá? 
Vstupuji do těžkých lidských 
příběhů, do bolestných situací, ně kdy 
je beznaděj přímo hmatatelná. Ale 
vím, že do těch situací přinášíme 
něco pozitivního, praktickou 
pomoc, úlevu od bolestí, lidskou 
účast. Zpětná vazba od nemocných 
a jejich blízkých je vždy pozitivní. 
Dělat smysluplnou práci, navíc ve 
spolupráci s kolegyněmi, které to 
bez výjimky vnímají podobně, mě 
naplňuje radostí, uspokojením.

Důležité je pro mě i zázemí mé 
vlastní rodiny. Manžel mě v mé 
službě podporuje a myslím, že i děti 
se tak nějak přirozeně učí chápat, 
že život nepřináší jen zábavu. Chvíle 
ticha, procházka krajinou, rodinná 
pohoda, to jsou moje oblíbené 
zbraně proti vyhoření. ■

Kdo je 
Markéta 

Vaněčková

Vrchní zdravotní sestra 
Domácího hospice 

Nablízku
Pracuje jako zdravotní 

sestra od roku 1991 
nejdříve na interně a pak 

na JIP. S přestávkou 
na mateřskou dovolenou 

pak pracovala jako terénní 
sestra. V domácím hospici 

Nablízku je 
od jeho počátku, tedy 6 let. 

Markéta má čtyři dcery. 

V týdnu od 4. do 10. října 
proběhne národní osvětová 
kampaň pro domácí hospice 

DOMA s heslem DRŽME SE 
AŽ DO KONCE. 

Cílem kampaně je zvýšit počet 
podporovatelů domácích 

hospiců a také detabuizovat 
téma umírání, které 

neodmyslitelně patří k životu. 
Péče domácích hospiců, 

zvláště těch menších, totiž 
není hrazena státem. Náklady 
na péči každého pacienta jsou 

desetinásobně vyšší, než je 
částka, kterou pacient hradí. 
Proto si domácí hospice na 
svoji činnost shání finance 

prostřednictvím grantových 
výzev nebo od firemních 

a individuálních dárců. 
Pokud i vy chcete podpořit 
domácí hospice, podívejte 

se na darujme.cz do záložky 
hospicová a paliativní péče, 

kde si můžete vybrat hospic, na 
který chcete přispět. 

Domácí hospic Nablízku 
pomáhá nevyléčitelně 
nemocným prožít závěr 
života doma, v kruhu svých 
nejbližších. Působí v Lysé 
nad Labem a v jejím okolí 
v okruhu do 30 km 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu. 
Díky profesionálnímu 
týmu, složenému z lékaře, 
zdravotní sestry, sociálního 
pracovníka, psychotera-
peuta a duchovního, zajiš-
ťuje nejen paliativní péči, 
ale také praktickou pomoc 
a psychickou podporu 
nemocnému i pečujícím 
rodinám. Vždy respektuje 
důstojnost a jedinečnost 
každého člověka. Ctí přání 
většiny lidí zemřít doma, 
v klidu, bez bolesti, mezi 
svými.
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