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Souhrn 

Článek se zabývá ošetřovatelskou péčí poskytovanou pacientům v terminálním stádiu 

nemoci a možnými rozdíly v poskytování této péče v nemocnici a v hospici. Je zaměřen na potřeby 

a úlohu sestry při jejich uspokojování. Kvalitativní výzkumné šetření zahrnovalo dva cíle:  1.Zjistit, 

zda rodinní příslušníci nemocných pociťují možný rozdíl v poskytování ošetřovatelské péče v 

hospici a v nemocnici a 2. Zjistit názor všeobecných sester na možné rozdíly v poskytování 

ošetřovatelské péče pacientům v terminálním stádiu v hospici a v nemocnici. Z výsledků 

výzkumného šetření vyplývá, že jak všeobecné sestry, tak i rodinní příslušníci vnímají rozdíl v 

poskytování ošetřovatelské péče pacientům v terminálním stádiu v nemocnici a v hospici. Největší 

rozdíly vnímají v uspokojování psychosociálních a spirituálních potřeb pacientů. Všechny sestry i 

rodinní příslušníci se shodují v tom, že v hospici je psychosociálním potřebám pacientů věnovaná 

větší pozornost než v nemocnici a do péče je zahrnuta i doprovázející rodina. Z hlediska 

uspokojování spirituálních potřeb pacientů se všeobecné sestry i rodinní příslušníci shodují v tom, 

že v hospici jsou tyto potřeby na rozdíl od nemocnice aktivně vyhledávány a podle zájmu pacienta 

uspokojovány.   
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Úvod 

„Paliativní péče představuje aktivní celkovou péči o pacienta, jehož onemocnění neodpovídá 

na kurativní léčbu. Zásadně důležité je mírnění bolesti a dalších příznaků a sociálních, 

psychologických a duchovních problémů. Paliativní péče je ve svém přístupu interdisciplinární a do 

své působnosti zahrnuje pacienta, rodinu a komunitu. V jistém smyslu nabízí paliativní péče 

nejzákladnější koncepci péče – péči zaměřenou na naplnění pacientových potřeb a to bez ohledu na 

místo, kde pacient pobývá, ať doma, nebo v nemocnici. Paliativní péče ctí a chrání život. Umírání a 
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smrt považuje za normální proces, smrt však ani neurychluje ani neoddaluje. Usiluje o zachování 

maximální možné kvality života až do smrti.“ (Radbuch, Payne et al., 2010, str. 14). 

Jedinou formou specializované paliativní péče v České republice zakotvenou ve stávajícím 

systému zdravotní péče jsou lůžkové hospice, kde je poskytována velmi kvalitní komplexní 

paliativní péče, přesto v nich nastává méně než 3 % ze všech úmrtí v České republice (Sláma, 

2011). Naopak obecnou paliativní péči by měly být schopni poskytnout zdravotníci v každém 

zdravotnické zařízení v rámci své specializace (Sláma, Kabelka, Vorlíček et al., 2007). 

Nezastupitelnou roli v paliativní péči hraje sestra, kdy metodou ošetřovatelského procesu 

vyhodnocuje a uspokojuje biologické, psychické, sociální a spirituální potřeby pacienta a jeho 

rodiny. 

 

Materiál a metodika 

Pro zjištění informací byla použita forma kvalitativního výzkumného šetření, metoda 

dotazování. Technikou sběru dat byl hloubkový rozhovor s příbuznými pacientů v terminálním 

stádiu a se všeobecnými sestrami. Rozhovory probíhaly od května do července 2012 v Hospici 

svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. a v Nemocnici Prachatice a.s. Pro záznam 

rozhovorů bylo použito audio zařízení. Poté byly záznamy rozhovorů autenticky zpracovány do 

počítačového programu MS Word Office 2003. Data z rozhovorů byla zpracována do kategorií: 

uspokojování biologických potřeb, uspokojování psychosociálních potřeb a uspokojování 

spirituálních potřeb pacientů v terminálním stádiu. Výzkumný soubor byl tvořen čtyřmi 

všeobecnými sestrami a třemi rodinnými příslušníky pacientů v terminálním stádiu. Výběr 

všeobecných sester a rodinných příslušníků do výzkumného souboru byl záměrný. Podmínkou pro 

sestry bylo splnění  kritéria: zkušenost s péčí o pacienty v terminálním stádiu z nemocnice i z 

hospice. Podmínkou pro rodinné  příslušníky bylo splnění kritéria: být příbuzným pacienta v 

terminálním stádiu nemoci, který byl hospitalizován nejdříve v nemocnici a potom přeložen do 

hospice.  

 

Výsledky 

Prvním cílem bylo zjistit, zda rodinní příslušníci pacientů v terminálním stádiu pociťují 

možný rozdíl v poskytování ošetřovatelské péče nemocným v nemocnici a v hospici. Druhým cílem 

bylo zjistit názor všeobecných sester na možné rozdíly v poskytování ošetřovatelské péče 

pacientům v terminálním stádiu v hospici a v nemocnici.  
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Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že všeobecné sestry i rodinní příslušníci vnímají 

rozdíl v poskytování ošetřovatelské péče pacientům v terminálním stádiu v nemocnici a v hospici. 

Největší rozdíly vidí v uspokojování psychosociálních a spirituálních potřeb.  Všechny sestry se 

shodují v tom, že v hospici je psychosociálním potřebám pacientů věnovaná větší pozornost než v 

nemocnici. Rozdíl je především v nižším počtu personálu a menší časové dotaci pro uspokojování 

těchto potřeb pacientů v nemocnici. Rodinní příslušníci zastávají názor, že v nemocnici se 

psychosociálními potřebami pacientů nikdo nezabývá, zatímco v hospici jsou uspokojovány 

všechny potřeby pacienta a do péče je zahrnuta i doprovázející rodina. Všeobecné sestry i rodinní 

příslušníci vnímají rozdíl v režimu oddělení v nemocnici a v hospici. Domnívají se, že v nemocnici 

se pacienti podřizují režimu oddělení, zatímco v hospici se režim přizpůsobuje potřebám a přáním 

pacientů. Všichni také vnímají rozdíl v možnosti setrvat v hospici v přítomnosti nemocného 24 

hodin denně. Z hlediska uspokojování spirituálních potřeb pacientů zastávají všeobecné sestry i 

rodinní příslušníci podobný názor. V hospici jsou tyto potřeby aktivně vyhledávány a podle zájmu 

pacienta uspokojovány. Naopak v nemocnici se spirituálním potřebám pacientů pozornost primárně 

nevěnuje.  

 

Diskuse  

Uspokojování potřeb klientů v terminálním stádiu bylo hodnoceno ve třech kategoriích: 

biologické potřeby, psychosociální potřeby a spirituální potřeby. Uspokojování biologických potřeb 

bylo rozpracováno ve čtyřech podkategoriích: poskytování hygienické péče, pro sestry doplněno o 

prevenci dekubitů, péče o výživu, zajišťování hydratace a ošetřovatelská péče při léčbě bolesti 

pacientů v terminálním stádiu. Uspokojování psychosociálních potřeb bylo doplněno o 

podkategorie: režim oddělení a možnost návštěv v nemocnici a v hospici, komunikace 

ošetřovatelského personálu s pacientem v terminálním stádiu a s jeho blízkými v nemocnici a v 

hospici. Spirituální potřeby byly hodnoceny v kategorii péče o spirituální potřeby pacientů v 

terminálním stádiu v nemocnici a v hospici. V každé kategorii popsali sestry i rodinní příslušníci 

svou zkušenost s poskytováním péče v nemocnici a v hospici a sdělili svůj názor na rozdíly v 

poskytování péče.  

Při hodnocení hygienické péče se všechny sestry shodují v tom, že hygienická péče je lépe 

poskytovaná v hospici. Sestry z nemocnice spatřují rozdíl především v nižším počtu 

ošetřovatelského personálu v nemocnici a s tím související nižší časovou dotaci určenou na 

poskytování hygienické péče. Sestry z hospice se domnívají, že hygienické péči v nemocnici se 

nevěnuje tolik času jako v hospici. Rodinní příslušníci jednoznačně hodnotí hygienickou péči 

poskytovanou v hospici jako lepší. Rozdíl spatřují především ve větší ochotě personálu v hospici, 
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rodinný příslušník 3 zohledňuje také nedostatek časového prostoru. Podle Misconiové [1999] je 

hygienická péče u umírajících soustředěna především na péči o pokožku a intenzivní péči o dutinu 

ústní. Z rozhovorů vyplývá, že sestry v nemocnici i v hospici poskytují tuto péči obdobným 

způsobem. Marková (2010) uvádí, že pro udržení vlhkých sliznic v dutině ústní je kromě vytírání a 

výplachů dutiny ústní vhodné cucání ledových kostek. Dle rozhovorů sestry z hospice led 

pacientům běžně nabízejí, zatím co v nemocnici ne.  

Na péči o výživu mají sestry odlišný názor. Dvě sestry rozdíl v péči o výživu v nemocnici a 

v hospici nespatřují, naopak dvě vidí rozdíl v přístupu k pacientům, který je v hospici 

individuálnější a vstřícnější. Jedna ze sester připouští i vliv menšího počtu ošetřovatelského 

personálu v nemocnici. Všichni rodinní příslušníci hodnotí péči o výživu poskytovanou v hospici 

lépe než v nemocnici. Rozdíl spatřují především v přístupu personálu, který se v hospici snaží 

vyhovět potřebám a přáním jednotlivých pacientů. Oceňují také možnost výběru jídla. Kalvach 

(2010) udává, že při nechutenství pacienta je zásadní nabízet jídlo, na které má nemocný chuť a v 

době, kdy na něj má chuť. K zajištění dostatečného příjmu bílkovin doporučuje popíjet mezi jídly 

nebo po jídle nutričně definované nápoje. Všechny sestry uvedly, že pacienti na jejich oddělení mají 

možnost výběru stravy. Pokud nemají zrovna na jídlo chuť, ohřejí ho později. Přesto se sestra 4 

domnívá, že v hospici se snaží vyjít pacientům více vstříc, než v nemocnici. Rodinní příslušníci se s 

možností výběru jídla v nemocnici nesetkali. Ze sdělení dvou sester vyplývá, že nutričně 

definované nápoje mezi jídly podávají v nemocnici i v hospici. Skála (2005) uvádí, že pokud není 

možné zajistit dostatečný příjem potravy ústy, je nutné zvážit případné zajištění enterální nebo 

parenterální výživy. Sestry z nemocnice i z hospice uvedly, že pokud již pacient není schopný 

přijímat stravu ústy, dostává výživu PEGem, sondou nebo v infúzích. Sestra 4 vnímá rozdíl ve 

způsobu podávání infúzí, které jsou v nemocnici podávány pouze i.v., zatím co v hospici jsou 

podávány především s.c. Sestry z hospice podávají infuze zejména v souvislosti se zajištěním 

hydratace pacientů a převážně subkutánně. Nazogastrické sondy používají v hospici minimálně, 

protože jsou pro pacienta nepříjemným invazivním vstupem. Z našeho pohledu je péče o výživu v 

hospici lepší v tom, že výběr ze tří jídel je samozřejmostí. Navíc mají sestry opravdu individuální 

přístup k pacientům a snaží se každému vyjít vstříc. Domníváme se, že v nemocnici to není možné s 

ohledem na počet pacientů, personálu a na provoz oddělení.  

Péči o zajišťování hydratace u pacientů v terminálním stádiu v nemocnici a v hospici 

hodnotí všechny sestry jako podobnou, ale spatřují i rozdíly. Některé sestry vidí rozdíl v 

subkutánním podávání infúzí a podávání ledů v hospici, ve větším výběru tekutin v hospici. 

Rodinní příslušníci vnímají péči o hydrataci pacientů poskytovanou v hospici jako lepší než v 

nemocnici. Rozdíl vnímají ve snaze personálu hospice vyjít vstříc více chuti pacienta. Podle 

Markové (2010), pokud má pacient pocit žízně a není výrazně dehydratovaný, není parenterální 
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podávání tekutin indikováno. Doporučeno je podávání zmražených tekutin, které tlumí pocit žízně. 

Jak bylo uvedeno výše, ledy podávají sestry pouze v hospici, nabízejí ananasovou šťávu, vodu nebo 

to, co pacientovi chutná. V nemocnici to běžnou praxí není.   

Skála (2005) uvádí, že pokud je indikovaná parenterální hydratace, je možné ji aplikovat 

intravenózně nebo subkutánně. Rozdíl v způsobu podání infúzí si uvědomují 3 sestry. V nemocnici 

subkutánně infúze nepodávají.  

Při hodnocení ošetřovatelské péče poskytované pacientům při léčbě bolesti se sestry shodují 

v tom, že je lépe zajišťovaná v hospici. Sestra 1 vnímá rozdíl v tom, kdy jsou opiáty podávány. 

Svěřuje se, že v nemocnici jsou zpočátku podávány jen při bolesti, zatím co v hospici jsou 

podávány v kontinuální podkožní infuzi. Sestry z hospice sdělují, že bolest je v hospici pravidelně 

monitorována a léčena podle intenzity. Domnívají se, že v nemocnici je bolest někdy nedostatečně 

léčena. Sestra 2 vidí problém na straně lékařů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s léčbou bolesti a 

paliativní medicínou. Sestra 4 vnímá rozdíl v pružnější reakci personálu na bolest pacienta v 

souvislosti s trvalou přítomností lékaře na oddělení v hospici. Další rozdíl vidí v podávání 

kontinuálních subkutánních infúzí s analgetiky. Rodinní příslušníci v hodnocení ošetřovatelské péče 

při bolesti pacientů rozcházejí. Rodinný příslušník 1 vnímá rozdíl v přístupu personálu při 

zjišťování bolesti pacientů. Uvádí, že v nemocnici se nikdo na bolest neptal a naopak v hospici jí 

zjišťují pravidelně. Rodinný příslušník 2 péči srovnávat nemůže, protože v nemocnici její matka 

bolesti ještě neměla. Péči v hospici hodnotí kladně. Rodinný příslušník 3 hodnotí ošetřovatelskou 

péči při léčbě bolesti v nemocnici i v hospici kladně a bez rozdílu.  

Světová zdravotnická organizace vyvinula pro farmakologickou léčbu nádorové bolesti 

schéma, které respektuje tři pravidla. Jedním z nich je léčba podle hodin, to znamená podávání 

analgetik v pravidelných intervalech tak, aby se předešlo znovuobjevení bolesti (O’Connor, Aranda, 

2005). Z rozhovorů se sestrami zjišťujeme, že léčba v hospici toto pravidlo respektuje na rozdíl od 

nemocnice. Pravidelně podávány jsou vždy jen pacientům, kteří jsou již ve stavu, že o ně nejsou 

schopni požádat. Padlová (2007) uvádí, že pokud je bolest kvalitně vyhodnocena, lze ji úspěšně 

léčit až u 90% pacientů. S tím souhlasí i sestry z hospice, které se domnívají, že v nemocnici je 

bolest někdy podceňována a následně nedostatečně léčena. Marková (2010) uvádí, že k 

monitorování intenzity bolesti je nejčastěji používaná číselná škála od 0 do 10. Sestry z nemocnice 

uvedly, že zjišťují bolest při každém kontaktu s pacientem. Na bolest usuzují podle bolestivého 

chování či verbálního projevu, monitoraci bolesti podle VAS však nepraktikují. V hospici naopak 

sestry pravidelně zjišťují intenzitu bolesti podle VAS u spolupracujících pacientů.  

Co se týká uspokojování psychosociálních potřeb pacientů v terminálním stádiu všechny 

sestry se shodují v tom, že v hospici se těmito potřebami pacientů zabývají více. Největší rozdíl 

spatřují především v počtu personálu a času, který mohou pacientům věnovat. Některé vidí rozdíl v 
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přítomnosti řádových sester a dobrovolníků v hospici. Všichni rodinní příslušníci se shodují v tom, 

že v nemocnici se psychickými potřebami pacientů nikdo nezabýval, zatímco v hospici se starají o 

všechny potřeby pacienta. Velký rozdíl vnímají také v tom, že v hospici je do péče zahrnuta také 

doprovázející rodina, zatímco v nemocnici se soustředí pouze na pacienta. Někteří vidí rozdíl v 

zapojení dobrovolníků do péče v hospici a nedostatečném časovém prostoru v nemocnici.  

Světová zdravotnická organizace vypracovala přehled potřeb, které jsou pro umírajícího 

člověka zásadní. Zdůrazněny jsou potřeby psychosociální: potřeba pocitu jistoty a důvěry, 

sounáležitosti, lásky, porozumění, akceptování a sebeúcty. Biologické potřeby zde chybí (Melanová 

et al., 2005). Přesto, jak píše Svatošová (2008), se v nemocnici středem zájmu stává nemoc a 

pacient jako člověk je odsunut do pozadí. To, bohužel, potvrzují i zkušenosti rodinných příslušníků 

z nemocnice, kde, jak říkají, se psychickými potřebami pacientů nikdo nezabýval. Sestry z 

nemocnice spatřují velký problém v tom, že pokud je pacient úzkostný a nemá příbuzné, tak u něj 

nemůže zůstat, jak by potřeboval. Plevová (2011) uvádí, že empatické rozhovory, naslouchání, 

fyzický kontakt a přítomnost sestry přináší umírajícímu velkou úlevu a vědomí, že není sám.  

Z rozhovorů se všemi sestrami vyplývá, že si uvědomují potřebu pacienta cítit blízkost 

jiného člověka. Domníváme se, že sestry z nemocnice však svou přítomnost z provozních důvodů 

na oddělení nemohou vždy poskytnout.  

Podle Markové (2010) se na kvalitě paliativní péče v nemocnicích podílí také otevřenost 

oddělení pro dobrovolníky a rodinné příslušníky. Sestry z nemocnice i z hospice uvedly, že 

podporují kontakt s rodinou. Pomoc dobrovolníků však využívají jen v hospici.  

Jak uvádí Svatošová (2008), hlavním posláním hospice je doprovázení umírajících a jejich blízkých. 

To potvrzují rodinní příslušníci i sestry z hospice. Shodují se v tom, že v hospici pečují o všechny 

potřeby pacientů a také o doprovázející rodiny. Naopak v nemocnici rodinní příslušníci do péče 

zahrnuti nebyli. Což je zarážející, protože podpora rodiny je součástí obecné paliativní péče.  

Sestry z nemocnice i z hospice hovoří o významu sociální pracovnice, se kterou 

spolupracují. Sestry z nemocnice uvádí, že sociální pracovnice pomáhá rodině vyřizovat přechod do 

dalšího zařízení, často nabízí hospic a snaží se řešit i rodinné problémy pacientů. Je však jen jedna 

na celou nemocnici.  

Z hlediska respektování autonomie pacienta všechny sestry uvádí, že pacienti se mohou 

podílet na rozhodování o péči. Také rodinní příslušníci potvrzují, že v nemocnici i v hospici mohli 

jejich blízcí rozhodovat o péči.  

Plevová (2011) uvádí, že na psychické podpoře nemocného se podílejí také ostatní členové 

týmu. A pokud má nemocný problémy, které není sestra schopna řešit, musí být zajištěn příslušný 

odborník. Z rozhovorů se sestrami vyplývá, že v hospici se na péči o psychické potřeby pacientů 

podílí jak sestry tak ošetřovatelsky, pastorační asistenti a dobrovolníci. Význam má i doprovázející 
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rodina. A není ani problém zajistit psychologa nebo psychiatra. Sestry z nemocnice sdělují, že v 

nemocnici jsou psychiatrická konzilia docela častá. Péči o psychické potřeby poskytují sestry 

formou rozhovorů, pokud ovšem mají dostatek času. Podporují kontakt s blízkými. Jinak s nikým 

dalším nespolupracují. Zmiňují také význam řádových sester při uspokojování psychosociálních 

potřeb v hospici.  

Z hlediska vnímání rozdílu v režimu oddělení v nemocnici a v hospici zastávají všeobecné 

sestry i rodinní příslušníci jednotný názor. Shodují se v tom, že v hospici se režim přizpůsobuje 

potřebám a přáním pacientů, zatím co v nemocnici je tomu naopak. Pacient se podřizuje provozu 

oddělení.  

Jejich názor potvrzuje to, co uvádí Svatošová (2008). A sice, že režim hospice je 

přizpůsoben potřebám nemocného a výrazně se liší od nemocnice. V hospici nemocný spí, jak 

potřebuje, hygienu provádí, kdy chce a jí, když má chuť a podle možností i to, na co má chuť. V 

nemocnici to je, bohužel, naopak. Jak uvádí Vorlíček, Adam a Pospíšilová (2004), ústavní péči 

vždy doprovází určitá anonymita, ztráta značného dílu soukromí a nutnost podřídit se dennímu řádu 

dané instituce. Domníváme se, že režim v nemocnici je ovlivněn také tím, že zde nepečují jen o 

terminálně nemocné pacienty, ale poskytují především léčbu kurativní, s níž souvisí i provádění 

různých vyšetření a zákroků, které také vyžadují určitou časovou dotaci.  

Co se týká možnosti návštěv u pacientů v terminálním stádiu se všechny sestry shodují v 

tom, že v hospici jsou návštěvy neomezené a blízcí pacienta tam mohou i přespávat. Všichni 

rodinní příslušníci oceňují možnost zůstat v hospici se svým blízkým 24 hodin denně na rozdíl od 

nemocnice.  

Podle Svatošové (2008) i pouhá přítomnost blízké osoby znamená pro umírajícího velkou 

psychickou podporu. Z rozhovorů vyplývá, že sestry z hospice i z nemocnice podporují kontakt s 

rodinou. Komunikaci s pacientem a jeho blízkými v hospici hodnotí všechny sestry jako otevřenější 

a vřelejší než v nemocnici. Stejný názor zastávají i všichni rodinní příslušníci. Jeden z nich má s 

komunikací v nemocnici osobní negativní zkušenost. Jak uvádí Venglářová a Mahrová (2006), 

komunikace hraje při ošetřování pacienta významnou roli. Marková (2008) píše, že pro dobrou 

komunikaci a navázání kontaktu s nemocným je nejdůležitější skutečný zájem pečujícího. Z 

rozhovorů s rodinnými příslušníky vyplývá, že v hospici se o pacienty zajímají a hovoří s nimi. V 

nemocnici již tak otevření nejsou. Všechny sestry podávají pacientům informace o tom, co s nimi 

budou dělat a jak to budou dělat. Podle Kelnarové (2007) by sestra měla pacientovi aktivně 

naslouchat a poskytnout mu dostatek času, aby se mohl rozhovořit o svých potřebách. Sestry z 

nemocnice sdělují, že snaží být k pacientům milé, a pokud mají více času snaží se jim poskytnout 

svou blízkost, vyslechnou je a popovídají si s nimi. Ale vidí problém v nedostatku času. Sestry z 

hospice se snaží získat si důvěru pacienta. Podávají jim informace, jaké chtějí slyšet. Pokud však 
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nechtějí slyšet, v jaké fázi onemocnění jsou, tak jim to nevnucují. Shodují se s Markovou (2010), 

podle které je prvořadým úkolem ošetřovatelského personálu vytvořit atmosféru důvěry a 

respektovat jeho právo pacienta na pravdivé informace zdravotním stavu.  

Venglářová a Mahrová (2006) upozorňují na to, že je třeba zvolit vhodný způsob 

komunikace v závislosti na fázi přijetí závažného onemocnění prožívané nemocným. V hospici je 

součástí ošetřovatelské péče každodenní diagnostika fáze umírání podle Kübler - Rossové u 

každého pacienta. Sestra v hospici hovoří o těchto fázích i v souvislosti s doprovázejícími. Z 

rozhovorů vyplývá, že sestry v nemocnici se nezabývají tím, v jaké fázi smiřování se pacienti 

nacházejí.  

Podle Křivohlavého (2002) existuje v komunikaci s umírajícím jednotný postoj v tom, že 

nelze nemocnému vnucovat potřebu akceptovat fakt konce. To sestry v hospici respektují. A z 

rozhovorů se sestrami z nemocnice plyne, že s nemocným na toto téma obvykle nehovoří.  

Myslíme si, že personál v hospici má s komunikací s pacienty i jejich blízkými více zkušeností než 

personál v nemocnici. V hospici je komunikace otevřenější. Sestry znají zásady komunikace s 

umírajícím, vědí v jaké fázi smiřování se pacient nachází a podle toho volí i způsob komunikace. 

Ke každému pacientovi přistupují individuálně a snaží se zjistit, co jej trápí a čím by mu mohli 

pomoc. A především se nebojí s pacientem komunikovat.  

Při hodnocení péče zaměřené na spirituální potřeby pacientů se všechny sestry shodují v 

tom, že v hospici se o tyto potřeby aktivně zajímají a nabízí možnost pastorační péče. Všechny 

uvádějí, že v hospici pracují řádové sestry, konají se pravidelně bohoslužby a je možné kdykoli 

zajistit kněze. Naopak je tomu v nemocnici, tam se spirituálními potřebami primárně nezabývají. 

Rodinní příslušníci mají obdobný názor jako sestry. Shodují se v tom, že v nemocnici se o duchovní 

potřeby pacientů nikdo nezajímá, zatím co v hospici se o vyznání pacientů zajímají. Nabízí možnost 

duchovní péče, ale zároveň ji nikomu nevnucují.  

Podle Svatošové (2008) se priorita potřeb v průběhu vážné nemoci mění, ve finální fázi jsou 

velmi často pro nemocného důležitější potřeby spirituální. Ty pro terminálně nemocného člověka 

představují především hledání odpovědí na otázky týkající se smrti, víry a smysluplnosti života. 

Sestry z hospice sdělují, že již při příjmu zjišťují, zda je pacient věřící a má zájem o pastorační péči. 

Přání pacienta vždy respektují. I k nevěřícím pacientům, pokud o to mají zájem, dochází řádové 

sestry a hovoří s nimi. Každé pondělí se v hospici konají bohoslužby, těch se mohou účastnit i ležící 

pacienti. Kněze je možné zavolat kdykoli. Stejné zkušenosti z hospice mají i rodinní příslušníci. 

Naopak sestry z nemocnice říkají, že se pacientů na jejich vyznání neptají, ani samy nehovoří na 

téma víry.  

Problém je, že péče v nemocnici se soustředí především na uspokojování biologických 

potřeb, a na ty ostatní se „zapomíná“. Myslíme si, že součástí ošetřovatelské anamnézy by mělo být 
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i taktní zjištění, zda si pacient přeje pastorační péči. Samozřejmostí je informovanost sester o tom, 

jaké formy pastorační péče jsou v konkrétní nemocnici dostupné, včetně případné možnosti 

navštívit kapli. Sestry by měly mít vždy na paměti, že člověk má nejen potřeby biologické, ale i 

psychické, sociální a v neposlední řadě i spirituální.  

 

Závěr  

Obecná paliativní péče je chápána jako dobrá klinická péče o pacienta s život ohrožujícím 

onemocněním. Zahrnuje včasné vyhodnocení stavu pacienta, zhodnocení smysluplnosti dosavadní 

léčby a poskytnutí takové péče a léčby, která je významná pro kvalitu pacientova života. Jedná se 

především o léčbu bolesti a dalších tíživých symptomů, respekt k pacientově autonomii, účinnou 

komunikaci s pacientem, jeho rodinou a dalšími zdravotníky, podporu rodiny a organizační zajištění 

další odborné péče (Radbuch, Payne et al., 2010). A jak uvádí Sláma, Kabelka a Vorlíček (2007), 

obecnou paliativní péči by měli být schopni poskytnout zdravotníci ve všech zdravotnických 

zařízeních. Mohli bychom tedy očekávat, že péče v obou zařízeních bude srovnatelná, což se 

nepotvrdilo.   
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