
STRANA 12 Publicistika ŽN - ZÁŘÍ 2022

Jak člověk přišel na svět, musí 
z něho i odejít. Je to dané a nic 
s tím neuděláme, ale např. díky 
paliativní péči můžeme ovliv-
nit jak to bude.
� Lenka Kopčáková

Životní pouť mezi zrozením a smr-
tí je časem každého z nás. Všech těch 
radostí, starostí, činů... Člověk na 
světě zanechává různé otisky. Větši-
nou má hlavní cíl, vychovat potom-
ky. A to tak, aby nás i je provázela 
lidská láska. Nejen v porodnici, ale i 
u lůžka umírajícího. 

Umírání bývalo v Česku po desítky 
let tabuizované a skryté v nemocni-
cích. Když se řekne hospic, lidé plní 
života často jen tuší jeho smysl. Váž-
ně nemocní ale k hospici vzhlíží s 
nadějí, že zbývající život neprotrpí v 
bolestech a cizím prostředí, ale že jej 
prožijí v klidu mezi svými. 

Stále více skloňovanými pojmy 
jsou samostatné obory paliativní 
medicína a paliativní péče. Zabývají 
se léčbou nevyléčitelně nemocných 
s cílem co nejlepší možné kvality 
jejich života.

Moderní paliativní péče dokáže 
úspěšně zvládat nejen bolest, ale i 
další průvodní jevy závěrečných sta-
dií smrtelných onemocnění. Umí-
rání nemusí být provázeno nezvla-
datelným strachem a nesmyslným 
utrpením.

Toto velké lidské téma dnes pro 
ŽN přibližuje MUDr. Pavel Svobo-
da ze žďárského Domácího hospice 
Barborka. 

Jednačtyřicetiletý lékař pochází 
z Velké Bíteše, do paliativy přišel v 
roce 2014. Krom toho pracuje jako 
anesteziolog a je i jedním ze dvou 
soudních znalců v oboru Paliativní 
medicína. 

„Paliativa začíná být mou hlavní 
pracovní náplní. Ve žďárské Barborce 
mám něco přes půl úvazku,“ říká lékař. 
Za pacienty vyráží po celém okrese. 

O sestřičkách v terénu tvrdí, že jsou 
jako jeho prodloužené ruce a oči. 
„Fungují perfektně. Pokud je potřeba, 
zavolají, já naordinuji léčbu. Případ-
ně sám za hodinu až dvě za pacientem 
dojedu, abych zkontroloval, jak léčba 
zabírá, popř. ji doladím,“ uvádí lékař. 
Při závažných komplikacích za paci-
entem vyjíždí okamžitě. 

Hospic Barborka je žďárským cha-
ritním zařízením a jeho tým usiluje 
o další rozvoj. Hlavními znaky je tu 
nejen profesionalita, ale i lidskost a 
empatie. 

Pravda otevírá možnosti
Způsob, jakým pacienti přijíma-

jí svůj osud, je dle Pavla Svobody 
individuální. Když přebere pacienta 
zavčas, snaží se jej vrátit co nejvíce 
do běžného života. 

„S pacientem nejraději jednám na 
rovinu. Vysvětlíme si, jak je jeho časový 
prostor omezen a člověk mi řekne, co 
je pro něho důležité, že by rád s takto 
omezenými možnostmi ještě zvládnul,“ 
přibližuje lékař.

Vzpomíná na dva případy, které 
mluví za vše. 

Do první rodiny co vrátila z 
nemocnice nevyléčitelně nemocná 
maminka. Dcera již čekala na léka-

MUDr. PAVEL SVOBODA

MODERNÍ přístroje umožňují vyšetření přímo doma.  Foto: Autor: Zbyněk Čech

Nemocný s paliatrem: 
„Já se bojím“ – „A čeho se 

bojíte? „Bojím se smrti“. 
-„A čeho se na té smrti bojíte? 

„Bojím se, že až budu umírat, 
bude to strašně bolet.“ 

– „Tak to mám pro Vás dobrou 
zprávu, bolest je jedna z věcí, 
kterou umíme tlumit téměř nej-
lépe“... 

Paliatr: Dělám smysluplnou medicínu

ře venku a nechtěla, aby mamin-
ku informoval. Odpověděl, že když 
se maminka zeptá, říci jí to musí. A 
maminka využila moment, kdy ji 
lékař o samotě vyšetřoval a rovnou 
se na vše zeptala. „Otevřeně jsme to 
rozebrali, pak jsme si popovídali všich-
ni dohromady. Celé rodině to pomohlo 
k uvolnění atmosféry. To, z čeho měli 
všichni strach a neuměli si předsta-
vit, jsme udělali konkrétnější. Ohrom-
ný problém jsme rozfázovali na dílčí a 
lépe zvladatelné věci,“ říká lékař. 

Ve druhém případě mladou paci-
entku opustil manžel těsně poté, co 
onemocněla. Měli nedospělé stu-
dující děti. O rodinu začali pečovat 
rodiče ženy, ale nechtěli, ať lékař řek-
ne dceři diagnózu. 

Jenže ona ji tušila a než byla po 
delší době prolomena pravda, vel-
mi se trápila starostí, co bude s dět-
mi. „Stačilo, aby jí rodiče ujistili, že 
se o ně rádi postarají a najednou byla 
celá rodina klidnější,“ ohlíží se MUDr. 
Svoboda. 

Přání pacientů jsou výzvou
Smrtelně nemocní lidé mají mnoh-

dy touhu se ještě někam podívat a 
nebo vysloví i zvláštní přání. 

To platí zejména u dětských pacien-
tů. Jak MUDr. Svoboda říká, speciál-
ně pro ně existuje soukromá nada-
ce Zlatá rybka. Její zakladatelé do 
paliativy vkládají neskutečné peníze 
a nyní staví v Praze dětský hospic. 

Nevyléčitelně nemocné děti i s jejich 
celou rodinu vezmou k moři, koupí 
dětem počítače, na kterých mohou 
hrát hry, nebo jim pomohou splnit 
třeba různá setkání. 

„U dospělých bývají přání skromněj-
ší. Řešili jsme opakovaně, že nemocný 
vyjel na chatu. Někdy i mimo oblast 
našeho působení, takže jsme pro jisto-
tu kontaktovali partnerský hospic, aby 
o člověka bylo postaráno,“ ohlíží se 
lékař. 

Většinou ale vážně nemocní chtějí 
na rodinnou oslavu, svatbu či křtiny. 

Dělá smysluplnou medicínu 
Člověku, kterému zbývají týdny 

nebo dny života, se snaží hospic pro-
spět. Zatímco onkologové podávají 
pacientovi paliativní chemoterapii, 
lidé z hospice mu mírní nebo řeší 
nejrůznější obtíže. Mohou tak ovliv-
nit zbývající život.

„Když má člověk kruté bolesti, je mu 
pořád na zvracení, nevyspal se několik 
dní, tak nemá náladu vůbec na nic. Ale 
jak mu ulevíme, pookřeje, byť je limito-
ván nemocí,“ vysvětluje Pavel Svobo-
da. Snaží se dělat smysluplnou medi-
cínu pro co nejvíce normální život 
pacienta. 

Dle jeho zkušeností vážně nemoc-
ní lidé často ztrácejí chuť k jídlu a 
zesláblé tělo nemá energii zesílit 
zpět. Velmi důležitá je proto dosta-
tečná výživa pacienta, aby neslábnul 
tak rychle. Předpokladem úspěchu je 
podchytit obtíže zavčas. 

„My můžeme ovlivnit symptomy a 
důležitá je motivace. Máme výborné 
dvě psycholožky a spoustu skvělých ses-
třiček, které s člověkem pracují,“ říká 
lékař.

Smrt „rozeberou na kolečka“
I když se dnes informování pacien-

tů výrazně zlepšilo, někteří podle zku-
šenosti paliatra o své diagnóze téměř 
nevědí. Prostě nechtěli nic vědět, což 
je běžná reakce na těžké zprávy. 

MUDr. Svoboda má denní zkuše-
nosti, a tvrdí to i odborné práce, že 
pro člověka je lepší, když o své dia-
gnóze ví. 

„Sám pacientovi informace nenutím. 
Ptám se, co ví a co by vědět chtěl. Větši-
nou o své prognóze ví, i když si rodina 
myslí opak,“ konstatuje. 

V otevřeném rozhovoru paliatr 
odpoví pacientovi na vše, co chce 
znát. Nejčastěji se lidé ptají, jak dlou-
ho to potrvá, zda nebudou trpět, jak 
to bude s bolestmi a dalšími věcmi, 
když např. viděli někoho umírat v 
bolestech a dušnosti. Také je trápí, 
jak to zvládnou jejich blízcí – a zda 
to vůbec zvládnou - aby je moc neza-
těžovali.

„Víme, že se smrtí jako celkem se pra-
cuje hodně špatně. Smrt se skládá ze 
spousty dílčích problémů. Když je roze-
bereme, dají se lépe uchopit,“ vysvětlu-
je paliatr. Mnohdy rozhovor pacienta 
uklidní a spolehne se na pomoc. 

„Co můžeme pacientům slíbit, že 
máme hodně účinné metody na znač-
né zmírnění bolesti. Stejně tak zmír-
ňujeme ostatní obtíže. A pokud by byly 
stále špatně snesitelné, vždy máme ješ-
tě něco, čím můžeme léčbu navýšit,“ 
ujišťuje Pavel Svoboda.  

 (Pokračování na str. 14)


