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Ján Nagajda 

NA ZVONE SRDCA                     
 

(Venované Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi) 
 
 
Na zvone srdca ľudská bolesť zvoní 
a hlahol stúpa k domu Božiemu. 
Čím bližšie k zemi viacej počuť stony,  
do ktorých slzy zažínajú tmu. 
 
 
Ak Boh nás skúša darom utrpenia, 
aká je potom veľkosť lásky v nás? 
Poklady sveta na prach sa ti zmenia,  
zo slov sa sype vrúcny Otčenáš. 
 
 
Tu najviac cítiš pokoru a vieru, 
aj dotyk dlaní Matky Terezy 
a všetko, čo ti bez ľútosti berú, 
dokiaľ ti na tom ešte záleží. 
 
Ak Boh nám dáva túto skúšku ťažkú, 
ako je k nemu blízko práve tu, 
kde život a smrť odkladajú masku 
a láska nie je hraním na lásku. 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2

          VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ  
PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA 

Ústav Kráľovnej Pokoja z Medžugorja Bardejov 
 

HOSPIC MATKY TEREZY BARDEJOV 
OBČIANSKE ZDRUŽENIE HOSPIC BOŽIEHO 

MILOSRDENSTVA 
 

ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
© Editori 
Doc. PhDr. František Hanobik, PhD., m. prof. 
Mgr. Ing. Jozef Krajči 
Ing. Ján Gurský, PhD. 
Bc. Martina Proněková, Dipl. s. 
PhDr. Radoslav Micheľ 
Mgr. Zuzana Korbová 
Ing. Gabriela Malinková 
 
Názov 
Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Quo vadis hospic... 
 
Recenzenti 
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr. h. c. 
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika 
Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabián, PhD. 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská republika 
Prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 
VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika 
 
Jazyková úprava 
Texty neprešli jazykovou úpravou. Za jazykovú a obsahovú stránku sú 
zodpovední autori jednotlivých príspevkov. 
  
Vydavateľ: VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

3

Rok vydania: 2012  
Počet strán: 461 
Tlač: Tlačiareň svidnícka, s. r. o. 
ISBN: 978-80-8132-068-2 
EAN: 9788081320682 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

4

OBSAH 
 

VEDECKÉ PRÍSPEVKY 
 

Spirituálno-existenciálne aspekty umierania v kontexte 
hospicovej  starostlivosti  
Bartoš Marek .............................……....…….......……..... 21 
Poskytovanie paliatívnej starostlivosti  v Rusku 
Belovičová Mária, Belovičová Liliana .......……............... 37 
Miesto človeka v dnešnom hospici 
Červeň Anton .................................….............………....... 48 
Terminálne štádium života a komunikácia 
Gurský Ján .....................................................…………… 65 
Zdravotníctvo v Bardejove do začiatku 20. storočia 
Gutek František ................................................................. 84 
Dobrovoľnícky program – aktívne starnutie 
Hajduková Juliana .......................................................... 105 
Rodina v paliatívnej starostlivosti 
Halušková Eva, Tkáčová Ľubomíra ................................ 119 
Prednosti hospicovej starostlivosti o onkologicky chorých 
pacientov 
Hanobik František, Kubík Ferdinand ..........…………... 127 
Komunikácia a hodnota ľudskej dôstojnosti v paliatívnej 
starostlivosti 
Hardy Mária, Vranková Emília, Bachyncová Giertliová 
Daniela ................……..........................................…...... 148 
Nozokomiálne nákazy – nemenná realita nemocničného 
prostredia 21. storočia? 
Hrivňáková Mária ...................................................….... 165 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

5

Bolesť a kvalita života u pacienta v paliatívnej starostlivosti 
Hudáková Anna, Magurová Dagmar,  
Majerníková Ľudmila, Košková Jana ……………….…. 180 
Hospic – lampa, ktorá svieti v reálnom živote 
Kolivošková Anna, Tardová Lenka, Goliašová Mária .… 192 
Je hospic potrebný?  
Kroftová Kristína, Terlandyová Margaréta,  
Kopčeková Anna  ………………………………………. 198 
Prijímanie utrpenia v príklade bl. Alexandry da Costa 
Kubík Ferdinand ...................................................…….. 213 
Spoločenská zodpovednosť a rodinný život v zariadení 
sociálnych služieb 
Kurnát Anton, Kurnát Marek, Vertaľová Jaroslava .….. 228 
Terapeutický rozmer starozákonnej knihy Rút 
Leščinský Jozef ........................................................…..... 243 
Vnímanie umierania a smrti pacienta z pohľadu študentov 
ošetrovateľstva počas klinických cvičení 
Magurová Dagmar, Hudáková Anna, Mrosková Slávka, 
Magur Marcel .............................................……………. 265 
Sťažnosti na sestry 
Michalcová Iveta ...................…........................……....... 288 
Hospicová sociálna práca 
Micheľ Radoslav, Korbová Zuzana,  
Proněková Martina ……………………………………. 302 
Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s 
demenciou 
Novotná Zuzana, Hudáková Anna, Jakubíková Marta ... 319 
Sprevádzanie pacienta pohľadom sestry nielen v hospici 
Proněková Martina ……………………………………. 335 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

6

Mobilný hospic a paliatívna starostlivosť 
Semanová Gabriela, Sušinková Jana,  
Soósová Sováriová Mária ……………………………... 345 
Odborná prax študenta sociálnej práce v hospici 
Skarupová Lenka ..................................................……... 360 
Supervízia v hospicoch 
Slivka Marcel …………………………………………... 373 
Vybrané stresory paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti vo  
vzťahu k pracovnému prostrediu 
Sušinková Jana .………………………………………... 381 
Duchovný  a  sociálny  rozmer  ľudského utrpenia 
Vansač Peter ..................................................………..... 392 
Hospic verzus zdravotné poisťovne 
Veselská Magdaléna .............................……………....... 409 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

7

OBSAH 
 

OSTATNÉ PRÍSPEVKY 
 
Úhrada zdravotnej starostlivosti v hospicoch 
Bobáková Svetlana, Čepigová Janka ..........................…. 422 
Spôsob dezinfekcie a čistenia prostredia pomocou prístroja 
Aerte AD 
Brezovský Milan ................................................……...... 427 
Hospicová web-stránka: www.hospice.sk a možnosti 
spolupráce s ňou 
Kizák Juraj .............................................………….......... 436 
Úloha hospicov pri formovaní nezištného postoja človeka 
Stokłosa Jolanta .............................................…………. 443 
Súčasný stav paliatívnej a hospicovej starostlivosti 
v Zakarpatskej Ukrajine 
Ševčuk Volodimir ...............................................……….. 450 
OBPa PO v malých zdravotnických zariadeniach 
Terezková Viera ……………………………….……….. 452 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

8

                             PREDHOVOR 
 

Milí účastníci konferencie Quo vadis hospic...,vážení 
čitatelia. 

V mene organizátorov už VII. medzinárodnej 
konferencie prijmite srdečný pozdrav a úprimne privítanie 
so žičením úspešného, príjemného poväčšinepracovného 
pobytu v našom nádhernom meste. 

Prečo práve tu? Hlavnými organizátormi tejto 
hospicovej konferencie sú Arcidiecézna charita (ADCH) 
Košice prostredníctvom Hospicu Matky Terezy (HMT) 
Bardejov, Občianskeho združenia Božieho milosrdenstva 
(OZBM) pri HMT a Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 
práce (VŠZaSP) sv. Alžbety Bratislava s detašovaným 
pracoviskom v Bardejove, ktorá si okrem svojho 
pedagogicko-výchovného poslania stanovila i ďalšie priority 
vrátane organizovania rôznych odborno-vedeckých 
konferencií. Ich základným cieľom je odovzdaťnadobudnuté 
poznatky a skúsenosti ďalším, v tomto prípade najmä 
odborným pracovníkom hospicov. 

I v tomto roku sa v dôsledku sústavného pribúdania 
prestarnutých a chorých rozhodli usporiadať túto 
konferenciu, ktorej účastníci zrejme nielen poukážu na 
súčasný žalostný stav v tejto oblasti, ale iste navrhnú aj 
cesty či opatrenia, ako ďalej. Z tohto dôvodu VŠZaSP 
oslovila vedenie HMT v Bardejove, aby ju v úzkej 
spolupráci s nimi pripravili. Spoločne oslovili viaceré 
významné osobnosti, ktoré sa touto problematikou 
zaoberajú a majú s ňou hlboké skúsenosti. Preto sme veľmi 
radi, že sa na nej zúčastňujú okrem slovenskej špičky aj 
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Ministerstvo zdravotníctva SR, špecialisti z Česka, Poľska 
i Ukrajiny i predstavitelia slovenského kléru. Nemalým 
prínosom je tiež, že sú na nej i aktívne prítomníaj 
zástupcovia renomovaných firiem dodávajúcich 
zdravotnícke prístroje a pomôcky. Veľmi si vážime ich 
seriózny prístup a máme záujem o spoluprácu s nimi aj do 
budúcna. Dôležitým faktorom konferencie je, že sú na nej 
nastolené problémy nielen medicínske, teologické, 
ekonomické, ale aj z otázky ďalších spoločenských sfér, a aj 
preto veríme, že toto naše stretnutie prinesie všetkým 
očakávaný úžitok. 

Stretávame sa vo vyše 33-tisícovom Bardejove, 
ležiacom v malebnom prostredí obklopenom vencami lesov 
a hôr. Okolitá príroda i ľudia v ňom žijúci mu vtlačili pečať 
nevšednej krásy a bohatej histórie. Bol mu dopriaty lesk 
a sláva stredoveku, ktorý sa odzrkadlil v hrdom názve 
„Slobodné kráľovské mesto“ (1376). Má však i obdiv a úctu 
súčasníkov. Je to mesto, ktoré si vždy vážilo vzácnych, 
múdrych a vzdelaných ľudí, lebo aj z jeho radov vzišli 
viacerí  významní myslitelia, ktorí ovplyvňovali vtedajšie 
dianie (kňaz Ján Andraščík, kúpeľný lekár Mikuláš Atlas, 
hudobník Jozef Grešák, kníhtlačiar Dávid Gutgesel, 
hudobníciJúlius a Oldřich Hemerkovci, rezbár Móric 
Hölzer, hudobník Béla Kéler, historik Viktor Myskovszky, 
pedagóg Leonard Stöckel, teológ a richtárGejza Žebrácky 
a ďalší). Prvá písomná zmienka o Bardejove je z roku 1241, 
teda spred 771 rokov. Mesto prežilo napredovanie i slávu, 
rozmach i úpadky, prosperitu i tragédie (požiare, morové 
epidémie, vojny a iné nešťastia), ale nikdy nepadlo na 
kolená. A vďaka už spomínaným múdrym ľuďom – 
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richtárom, učencom, vedcom, humanistom, filozofom 
a iným osvietencom, ako aj súcim obchodníkom 
a remeselníkom (bolo v ňom vyše 50 cechov) sa vždy 
dokázalo povzniesť a zachovať na významnej úrovni. My 
Bardejovčania sme nesmierne hrdí na svojich predkov, ktorí 
dokázali vytvoriť nevyčísliteľné kultúrne hodnoty, o ktoré 
sa môžu v súčasnosti podeliť s každým, čo túži po poznaní. 
Dnes možno s radosťou konštatovať, že ich dedičstvo sa 
mestu podarilo zachovať, pamiatkové skvosty 
rekonštrukciou zachrániť a uviesť hona duchovný 
a kultúrno-spoločenský piedestál v rámci Slovenska 
i strednej Európy. Svedčí o tom aj Európska zlatá medaila 
„Za záchranu a zveľaďovanie pamiatok“ (UNESCO 1986), 
povýšenie gotického chrámu sv. Egídia na baziliku minor, 
ako aj zápis historickej častiso židovským suburbiom do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO (obidve udalosti sa 
udiali v novembri jubilejného roka 2000). Prispeli k tomu 
viaceré pamätihodnosti (spomínaná bazilika s 11 pôvodnými 
oltármi, hradobné opevnenie s mnohými baštami 
a barbakánmi, námestie s goticko-renesančnou radnicou, 
humanistické gymnázium, prvá slovenská expozícia ikon, 
prvý slovenský skanzen, ako aj ďalšie expozície 
v Šarišskom múzeu, historicky vzácne dokumenty v štátnom 
okresnom archíve a iné pamätihodnosti.Nedá mi 
nespomenúť aj nádherné okolie s malebnými drevenými 
kostolíkmi, z ktorých najvýznamnejší je v Hervartove(8km 
od Bardejova), tiež zapísaný v zozname UNESCO, 
neďaleký Makovický hrad a iné. Nemožno zabudnúť ani na 
prekrásne a zdravie prinavracajúce Bardejovské Kúpele s 13 
minerálnymi prameňmi, kde okrem spomínaného skanzenu 
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sa nachádza aj prvý Stĺp mieru na Slovensku či nádherná 
socha cisárovnej Alžbety - Sisi. Kúpele sú obklopené 
nádhernou prírodou a v ich prostredí sa snúbi vzácna sila 
liečivých prameňov s ich priaznivou klímou, a ešte lepšou 
medicínskou i ľudskou starostlivosťou. Pre návštevníkov sú 
oázou ticha a pokoja a balzamom pre telo i dušu. 
A napokon, máme tu aj náš prvý slovenský hospic, Hospic 
Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, tohto roku 
obdarený relikviou blahoslavenej Matky Terezy. Také je 
teda naše mesto, v ktorom vás srdečne vítame. 

Veríme, že aj tieto faktory sa podpíšu na úspešnosti 
tejto medzinárodnejkonferencie a prispejú k tomu, aby ste sa 
na nej navzájom podelili so svojimi bohatými vedomosťami 
a skúsenosťami, na úžitok tým, ktorí to najviac potrebujú, 
teda pacientom odkázaným na vašu múdrosť 
a profesionalitu. Budeme veľmi radi, keď sa nám tento 
zámer podarí, a táto konferencia vo vás zanechá pekné 
odborné, duchovné i spoločenské spomienky. 
Milí účastníci konferencie a čitatelia tohto zborníka, som 
presvedčený, že toto naše stretnutie plnou mierou naplní 
svoje poslanie – že informácie, poznatky a vedomosti z neho 
prinesú úspecha odzrkadlia sa vnašej ďalšej nesmierne 
náročnej práci v celom jej kontexte. Tak teda vitajte a dobre 
sa v našom Bardejove, ktorý už po druhýkrát získal 
prestižné ocenenie „Najkrajšie mesto na Slovensku“, Cíťte 
sa tu dobre a príjemne ako doma. 

 
 

Mgr. Ing. Jozef Krajči 
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 Príhovor Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa 
a prezidenta SKCH 
 
 Milí prítomní, 
 Dnes sme svedkami toho, že sa človek nehodnotí 
podľa kvality osobnosti, dnes sa hodnotí len zo stránky 
výkonnosti. Človek, ktorý potrebuje sústredenú pozornosť 
a starostlivosť sa vplyvom zmýšľania, stáva príťažou 
spoločnosti, osobou s vysokými životnými nákladmi. 
 Keď som hľadal v slovníku cudzích slov z r. 1979 
heslo hospic: našiel som 2 významy: 1. historicky – 
prechodná ubytovňa s nádvorím, kde kupecké karavány 
vykladali a vážili zbožie, platili clo a pod., dom pre kupcov. 
2. zastar. Útulok pre pútnikov, pre cestujúcich. Nič viac. 
 Keď som som prelistoval Encyklopédiu katolícku 
(zv. 6 S. 1244) vydávanú v Poľsku, (Lublin), našiel som 
heslo hospicjum (lat. hospes – hosť) kde sa síce hovorí aj 
o pútnikoch, ale predovšetkým o chorých, ktorým sa venuje 
starostlivosť, o pacientov v terminálnom štádiu života 
Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty 
k človeku ako jedinečnej, neopakovateľnej bytosti. Hospic 
chorému garantuje, že: nebude choriť neznesiteľnou 
bolesťou, v každej situácii sa bude rešpektovať jeho ľudská 
dôstojnosť, v posledných chvíľach života nezostane sám. 
 Spoločnými silami sa chceme pokúsiť vyvrátiť, aj 
touto konferenciou alebo aspoň spochybniť všeobecne 
rozšírený názor, že hospic je predovšetkým dom smútku. 
A nemyslia si to iba ľudia, ktorí o hospici mnoho nevedia. 
Skúsenosti potvrdzujú, že s rovnakým presvedčením nám 
prichádza väčšina návštevníkov, ktorí si o tejto problematike 
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prečítali všetko, čo sa dá nájsť v knižniciach, v časopisoch, 
prípadne na internete. To, čo ich tam potom najviac 
prepkvapí, je práve atmosféra pokoja, pohody a radosti. 
Akoby sa uprostred rozbúreného sveta zrazu ocitli v nejakej 
oáze. Napokon, túto skúsenosť nadobudne každý, kto tam 
príde a chvíľu zostane. Veď v hospici ide predovšetkým 
o kvalitu života a radosť a smiech predsa k životu patria. 
Keď sa potom pozostalí po smrti pacientov vrátia do 
bežného prostredia, často si až tam uvedomia ten priepastný 
rozdiel. Mnohí z nich ani nečakajú písomné pozvanie na 
spoločenské akcie usporadúvané hospicom a vracajú sa 
spontánne, niektorí i opakovane a dlhodobo. Udržujú 
kontakty a pekné priateľstvá, ktoré tu nadviazali, dopisujú 
si, telefonujú. 
 Pohľad na hospic zvnútra je skutočne výrazne 
odlišný od pohľadu zvonka. Tak ako minca má svoj rub aj 
líc, má ho aj hospic. Tým rubom je, samozrejme, to všetko 
boľavé a smutné, čo sprevádza umieranie a o čom každý až 
veľmi dobre vie. Menej známy je líc tejto mince, a tomu sa 
verím bude venovať aj táto konferencia. Dôvody, prečo sa 
ľudia tak ľahko nezverujú iným s pozitívnymi skúsenosťami 
so sprevádzaním umierajúcich, môžu byť rôzne. Jedným 
z nich je obava, že sa nestretnú s pochopením. Niekedy to 
skúsia, ale veľmi rýchlo zmĺknu, pretože narazia na múr 
nepochopenia. Manžel istej zomrelej pacientky začal po 
návrate z hospicu príbuzným a priateľom s nadšením 
rozprávať o posledných dňoch prežitých spolu s manželkou 
v hospici. S radosťou rozprával, akí boli šťastní, ako využili 
posledné chvíle, ako sa pekne rozlúčili, ako ho manželka 
odnaučila báť sa smrti. Tváre poslucháčov meraveli, tvrdli, 
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ozvali sa necitlivé poznámky a nakoniec bol rád, že ho tie 
kacírske reči neukameňovali. Mne však vyjadril: ... Medzi 
skúsenosťami so sprevádzaním zomierajúcich sú zaradené 
skúsenosti z Hospicu. Nie je to náhoda. Hospic totiž nie je 
budova, hospic je určitý spôsob prístupu k umierajúcemu. 
Prístup komplexný, zohľadňujúci všetky jeho potreby 
a vychádzajúci z úcty k človeku ako jedinečnej 
a neopakovateľnej bytosti. Zámerne som chcel ukázať, že 
hospicová starostlivosť sa dám pri dobrej vôli poskytnúť 
všade... Všetkým, ktorí v hospici pracujete, pomáhate chcem 
vyjadriť svoje poďakovanie. 
 Od určitého času sa predstava ľudí o dobrej smrti 
dosť zásadne zmenila. Kedysi bola dobrá smrť synonymom 
pre stretnutie človeka so svojím Stvoriteľom. Dnes sa za 
dobrú smrť považuje netrpieť a nebyť na ťarchu iným. 
A keď už na ťarchu, tak nie tým najbližším. Ak táto 
konferencia aspoň trochu prispeje k náprave týchto 
a podobných deformácií v našom zmýšľaní, potom splní 
svoj účel. 
 Ďakujem. 
 Mons. Štefan Sečka, spišský biskup a prezident  
SKCH 
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Príhovor Borisa Hanuščaka, primátora mesta 
Bardejov 
  
 Vážené dámy, vážení páni, 
Vítam Vás na pôde kráľovského mesta Bardejov, 
zapísaného v Zozname svetového kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO, ktoré sa už druhý rok po sebe pýši 
titulom – najkrajšie mesto na Slovensku. Pevne verím, že aj 
Vy budete mať možnosť spoznať jeho krásy, nadýchať sa 
jeho jedinečnej atmosféry, v ktorej sa snúbi dávna minulosť 
s modernou súčasnosťou. Prijmite zároveň moje 
ospravedlnenie za to, že sa s Vami nemôžem stretnúť 
osobne, ale žiaľ moje pracovné povinnosti mi dnes 
neumožňujú byť medzi Vami. 
 

Vážené dámy a páni, 
Hektické tempo súčasnej doby, hodnotové posuny 

spôsobené vplyvom ekonomiky na každodenný život, 
napätie v mysliach jednotlivcov i vo vnútri ľudského 
spoločenstva, to všetko vyvoláva mimoriadne tlaky, kladie 
enormne vysoké nároky, ktoré sa súčasná spoločnosť a my 
ľudia žijúci v nej snažíme napĺňať v záujme dosiahnutia 
úspechu a spokojnosti. Mnohokrát ani poriadne nevnímame 
rýchle plynutie času, neuvedomujeme si jeho relatívnosť 
a pominuteľnosť v kontexte modernej doby, akoby roky 
ubiehali čoraz rýchlejšie a rýchlejšie. Tento existenčný pocit 
vypovedajúci o našej podstate si však naplno uvedomujeme 
až v kritických situáciách, či pri pohľade na naše meniace sa 
okolie. Intenzívne ho vnímame v čase, kedy sa my sami, či 
niekto z našich blízkych ocitá v zlomovej situácii, kedy je 
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postupne odkázaný na pomoc druhých. V prípade úbytku 
životnej energie a zdravia to platí dvojnásobne. Až vtedy si 
naplno uvedomíme, čo má v živote skutočný význam.  

Aj preto som veľmi rád, že existujú zdravotnícke 
zariadenia, v ktorých je pomoc druhému, blízkemu 
i vzdialenému základnou filozofiou a poslaním. Existencia 
a činnosť hospicov je v tomto smere mimoriadne 
výnimočná. Ale budova bez ľudí je ako telo bez duše, 
a preto chcem v tejto chvíli vyjadriť svoj úprimný obdiv 
všetkým Vám, ktorí dennodenne nachádzate v sebe 
neuveriteľnú vnútornú silu, prinášate obetu v záujme 
absolútneho naplnenia svojho poslania – pomáhať tým, ktorí 
sú na Vašu pomoc odkázaní, a ktorí mnohokrát svoju vďaku 
už nedokážu slovom vyjadriť. 

Preto si mimoriadne vážim činnosť Vás, obetavých 
a zanietených ľudí pôsobiacich v hospicoch, zdravotníckych 
zariadeniach určených na poskytovanie paliatívnej 
starostlivosti. Vážim si Vás ľudí, ktorých práca vychádza 
z úcty k človeku ako jedinečnej a neopakovateľnej bytosti 
plne rešpektujúc jej individuálnosť a potreby. V tejto 
súvislosti chcem oceniť všetkých, ktorí sa zaslúžili o vznik 
takýchto zariadení, zložiť poklonu Vám, ktorí ste sa rohodli 
vykonávať toto náročné životné poslanie. Osobitne sa 
chcem poďakovať zamestnancom Hospicu Matky Terezy 
v Bardejovskej Novej Vsi, oceniť Vaše aktivity 
v spoločenskom živote mesta i spoluprácu s miestnou 
samosprávou. 
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Vážené dámy a páni, 
Vašej dnešnej konferencii želám úspešný priebeh 

a najmä závery, ktoré budú prínosom pre Vašu ďalšiu prax. 
Ešte raz prijmite môj obdiv i uznanie a cíťte sa u nás 
príjemne. 

 
                                            

                                             Boris Hanuščak 
                                        Primátor mesta Bardejov 
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Konferencia ,,Quo vadis hospic...“ 
 
 Vaše excelencie otcovia biskupi, vážení hostia, milé 
kolegyne a kolegovia, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som 
Vás privítal v mene Arcidiecéznej charity Košice ako 
zakladateľa a prevádzkovateľa Hospicu Matky Terezy 
a zároveň spoluorganizátora na pôde tejto VII. 
Medzinárodnej vedeckej konferencie. ,,Quo vadis hospic...“ 
je veľmi výstižný názov konferencie. Vystihuje postavenie 
hospicov na Slovensku, ktoré sú akoby na križovatke. 
Permanentný nedostatok financií ešte umocnila finančná 
kríza, ktorej priebeh sa často používa ako argument pre 
nedostatočné financovanie hospicovej starostlivosti. 
Neúnavne a trpezlivo sa snažia zriaďovatelia hospicov spolu 
s cirkevnou hierarchiou a vedením hospicov o pozitívnu 
zmenu v oblasti financovania. Stojíme na križovatke 
dôležitých rozhodnutí, ako ďalej pokračovať a ani jedno 
rozhodnutie nie je ľahké, bez toho, aby nebolelo. Počuli sme 
minulý mesiac v správach z médií o Hospici z Banskej 
Bystrice, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou končí svoju 
činnosť. Ako zriaďovateľ viem, ako ťažko sa hľadajú 
riešenia a uskutočňujú primerané kroky na zachovanie jeho 
dôstojnej prevádzky. K financovaniu hospicov na Slovensku 
ešte podľa programu bude samostatná prednáška, preto to 
nebudem podrobne rozoberať. 
 Napriek takýmto problémom sa snažíme každý rok 
o prehĺbenie svojich odborných vedomostí a vzájomnú 
výmenu skúseností s odborníkmi a kolegami z rôznych 
kútov Slovenska aj okolitých štátov. 
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Aj tu dnes pokračuje veľmi pekná tradícia prednášok 
a príspevkov z našej hospicovej praxe na Slovensku. Máme 
tu priateľov a známych aj z okolitých krajín, ktorí sa touto 
problematikou zaoberajú a program tejto konferencie nás 
navzájom môže obohatiť aj sa môžeme podeliť o nové 
poznatky a skúsenosti. Srdečne ich medzi nami vítam. 
V odbornej oblasti náš hospic, ale aj ostatné hospice na 
Slovensku, urobia každý rok poriadny krok dopredu. O tom 
sa tu môžeme každý rok presvedčiť. Vaše odozvy 
z minulých konferencií, ako aj Vaša každoročná bohatá 
účasť, sú toho dôkazom. Prajem Vám všetkým príjemný 
pobyt, veľa inšpirácie a otvorené srdcia pri výmene 
skúseností, utužovaní starých a nadväzovaní nových 
kontaktov. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave alebo akýmkoľvek spôsobom prispejú 
k zdarnému priebehu celého tohto podujatia. Za 
organizačným tímom tejto konferencie je veľa mravenčej, 
systematickej a trpezlivej práce. Vážim si ju a oceňujem. Ich 
veľkým zadosťučinením istotne bude Vaša spokojnosť. 
Cíťte sa tu dobre a príjemne ako doma. 
 
Ďakujem za pozornosť. 
                            Ing. Cyril Korpesio 
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Spirituálno-existenciálne aspekty      
umierania v kontexte 

 hospicovej  starostlivosti 
Bartoš Marek 

 
Abstrakt: Predmetom príspevku je problematika umierania 
na pozadí súčasnej západnej kultúry. Autor odkrýva 
spirituálny a existenciálny rozmer tohto fenoménu a na ich 
základe exponuje nevyhnutnosť dôstojného prístupu 
k ľudskému utrpeniu a smrti, ktorý je možný aj vďaka 
zdokonaľujúcemu sa systému  hospicovej  starostlivosti. 
 
Kľúčové slová: Umieranie. Spoločnosť. Spirituálno-
existenciálne aspekty. Hospic. Zmysel. 

 
Spiritual-existencial aspects of death in context 

of hospice care 
 
Abstract: The main subject of this project is issue about 
death which is connected with nowadays western culture. 
An author reveals spiritual and existencial dimension of this 
phenomenon and on these basics exposes the need for 
dignified approach to human suffering and death, that is 
possible also due to perfecting the system of hospice care.  
 
Keywords: Death. Society. Spiritual-existencial aspects. 
Hospice. Sense. 
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1  Duchovno a súčasná doba 
 
 Axiologicko-etický relativizmus1 súčasnej doby 
podporovaný konzumným spôsobom života a zameraním sa 
na uspokojovanie materiálnych potrieb je manifestáciou 
povrchnosti a zdeformovaného prístupu k človekovi. Azda 
najmarkantnejšie  
to vidíme na úrovni masovo-komunikačných prostriedkov, 
ktoré za cenu marketingového úspechu spomínaný prístup 
ešte viac fixujú do tejto polohy. Vďaka vysoko rozvinutej 
technike zažívame skutočnú informačnú expanziu. Vznikajú 
najrôznejšie špecializácie a odvetvia, ktoré prinášajú stále 
nové informácie. Na jednej strane je tu veľmi vyspelá 
technika, ktorou človek disponuje, no na druhej strane 
človek prehliada otázky o sebe  
samom a zabúda na svoju duchovnú podstatu. Ak ju človek 
ignoruje, pripomenie sa mu v hraničných situáciách alebo 
bezprostredne pred smrťou. Práve pohľad na smrť 
a umieranie otvára dvere hľadaniu zmyslu samotného 
života. Dať umierajúcemu pocit zmysluplnosti a na smrť ho 
pripraviť ako na udalosť je nesporne náročná úloha, ktorá si 
vyžaduje fundovaný prístup a autentickú starostlivosť. Tieto 
predpoklady môžeme nájsť v rámci hospicovej 
starostlivosti, ktorá sa tejto náročnej úlohy zmocňuje 
takpovediac profesionálne. Cieľom tohto príspevku je  
poukázať na duchovný rozmer umierania chápaného ako 
transcendovanie človeka, z čoho vyplýva snaha o vytvorenie 

                                                 
1 GÁLIK, S. 2010. Duchovný rozmer krízy súčasného človeka. 

Bratislava : IRIS, 2010. s. 7.  
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čo najdôstojnejších podmienok na realizáciu tohto aktu, 
napriek veľkej miere sprievodného utrpenia. 
 
 
2  Otázka smrti a moderný človek 
 
 Pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe Eschatológia – 
smrť a večný život, ktorú napísal, keď bol ešte kardinálom, 
poukazuje na to, že ,,vzťah k smrti je v našej spoločnosti na 
prvý pohľad pozoruhodne rozporuplný“.2 Na jednej strane 
sa smrti bojíme, a to až tak, že ju zatajujeme sami sebe. 
Myšlienka na ňu pôsobí rušivo, preto ju odsúvame na 
perifériu vedomia a konáme tak, ako by ani neexistovala. Na 
druhej strane sme svedkami dehumanizácie smrti, vďaka jej 
takmer každodennej zdeformovanej publicite 
v kinematografickom priemysle. Obidva tieto postoje 
k smrti však vedú k patologickým modelom správania, ktoré 
je paradoxne v našej spoločnosti považované za zdravé. 
Poslúžime si dosť drastickým, ale o to markantnejším 
príkladom, ktorý v podobnej súvislosti uvádza slovenský 
filozof Teodor Münz: ,,Matka, ktorej zomrelo dieťa, si to 
nechce pripustiť, stará sa oň ďalej a skončí na psychiatrii.“3 
Podobne človek, ktorý si nechce pripustiť myšlienku na 
smrť, sa správa z hľadiska večnosti prinajmenšom čudne. 
Bojí sa pohľadu na smrť, hoci tuší, že v tomto pohľade sa 
ukrýva pravda. Münz spomína: ,,V Ríme som stál pred 

                                                 
2 RATZINGER, J. 1997. Eschatologie – smrt a věčný život. Brno : 

Barrister & Principal, 1997. s. 45. 
3 MÜNZ, T. 2008. Hľadanie skutočnosti. Bratislava : Kalligram, 2008. 
s. 27. 
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tvárou vytesanou do kameňa, s rozďavenými ústami, 
nazvanou Bocca de la verita, Ústa pravdy, do ktorých mal 
človek, čo sa nemusel ničoho báť, strčiť ruku. Mnohí to 
neurobili a ja som patril medzi nich.“4 Tým nechcem 
povedať, že človek by sa touto myšlienkou mal zaoberať 
neustále, čo by bolo taktiež patologické, ale je potrebné, aby 
sa častejšie zamýšľal nad svojím osudom. 
 Utrpenie a smrť sú vďaka štruktúre našej spoločnosti 
starostlivo zahaľované. Čoraz menej ľudí zomiera doma 
v prítomnosti svojich najbližších a smrť je chápaná skôr ako 
technický problém, ktorý zvládajú na to školení odborníci. 
Je zaujímavé pozorovať, že s týmto postojom k smrti  akoby 
automaticky zakladáme iný vývoj, ktorý je dnes viac 
v popredí. Hovoríme o materialistickej bagatelizácii smrti. 
V mnohých filmoch sa smrť stáva predstavením. Pôsobí ako 
dráždidlo na nervy proti nude z existencie.5 Za jeden večer 
sa tak bežný divák  
virtuálne stáva svedkom niekoľkých vrážd bez toho, aby sa 
ho táto skutočnosť nejako dotkla. V konečnom dôsledku tu 
ide o to isté ako pri tabuizovaní, pretože v oboch prípadoch 
kradneme smrti jej metafyzický rozmer. 
 V litániách ku všetkým svätým vyjadrujú kresťania 
zmýšľanie o smrti v prosbe: ,,Od náhlej a nepredvídanej 
smrti vysloboď nás, Pane.“ V súvislosti s vyššie uvedenými 
skutočnosťami by prosba v litániách dnešného moderného 
človeka mohla znieť aj takto: ,,Daj nám náhlu 
a nepozorovanú smrť, Pane.“ Smrť nech udrie tak, aby 

                                                 
4 MÜNZ, T. 2008. Hľadanie skutočnosti. s. 27. 
5 RATZINGER, J. 1997. Eschatologie – smrt a věčný život. s. 45-46. 
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nezostal čas na premýšľanie a už vôbec nie na utrpenie.6 
Faktom ale zostáva, že dehumanizácia smrti, či už 
prostredníctvom ,,pštrosej politiky“ alebo prostredníctvom 
vulgárnej publicity vedie nutne k dehumanizácii života. 
 V posledných desaťročiach sa utrpenie, smrť 
a zármutok opäť vynorili z oblasti tabu práve vďaka 
hospicovému hnutiu. Heinrich Pompey v predslove svojej 
knihy Zomieranie píše: ,,Ľudia rôznych svetonázorových 
skupín sa angažujú za ľudsky dôstojné umieranie nie iba 
preto, že sa v medicíne dosiahol vedecký pokrok – napríklad 
na špecializovaných jednotkách intenzívnej starostlivosti, 
kde sa dosiahol technicky vysokokvalifikovaný vývoj. Ten 
pacientom zabezpečuje takmer optimálnu fyzickú 
starostlivosť. Kde však zostáva človek s celým svojím 
životným spektrom, so všetkými jeho želaniami 
a s potrebami na rovine medziľudskej a duševnej?... 
Kritériom liečby, opatery a starostlivosti o chorého musí byť 
plná kvalita života až po jeho koniec.“7 Tento postoj 
vyplýva zo samotnej dôstojnosti ľudskej osoby. Táto 
dôstojnosť je ireducibilná, pretože odzrkadľuje samotného 
Boha v človekovi. 
 
3  Spirituálne a existenciálne východisko 
 
 Konfrontácia s blížiacou sa smrťou môže byť hlboko 
znepokojujúcim prežitkom. Zomierajúci hľadá v týchto 
krušných  

                                                 
6 RATZINGER, J. 1997. Eschatologie – smrt a věčný život. s. 46. 
7 POMPEY, H. 2004. Zomieranie. Trnava : Dobrá kniha, 2004. s. 9. 
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chvíľach predovšetkým duchovnú oporu. V podstate tu ide 
o existenciálne zvládanie umierania a smrti. Kognitívne 
predpoklady na toto zvládanie poskytujú filozofia a teológia. 
Zomierajúci v takýchto chvíľach riešia svoje duchovné 
a náboženské potreby a zdravotnícky personál môže v tomto 
smere zohrať veľmi dôležitú úlohu. 
 V kontexte hospicovej starostlivosti je spirituálne 
hľadisko podmienené konkrétnou činnosťou smerujúcou 
k dôstojnému a zmysluplnému prežitiu terminálnej fázy 
ochorenia. Preto môžeme pripustiť, že spiritualita sa dá 
vyjadriť dvojakým spôsobom. Prvý spôsob je čisto 
náboženský, sprevádzaný praktikami, zvykmi a rituálmi 
rôznych denominácií. Druhý spôsob, ktorý nemusí byť 
religiózny a uplatňuje sa aj v hospicovom hnutí, môžeme 
nazvať humanistickým. V niektorých prípadoch je 
náboženský model neoddeliteľnou súčasťou humanistického 
modelu a vytvára komplexné pokrytie duchovných potrieb 
zomierajúceho. Spiritualita začala byť chápaná aj 
v súvislosti s ľudskými vzťahmi, v ktorých sa dá dosiahnuť 
naplnenie v láske.8 
 Za základnú črtu spirituality na západe sa pod 
vplyvom svetoznámeho psychiatra Viktora E. Frankla 
začalo pokladať hľadanie zmyslu. Viktor E. Frankl prežil 
holokaust a v koncentračnom tábore dozrela myšlienka jeho 
vedeckej práce zameraná na logoterapiu. Vyslovil názor, že 
účelom ľudského života nie je vyhýbanie sa bolesti, ale 
hľadanie zmyslu života. Na konkrétnych príkladoch 
z pobytu v koncentračnom tábore zdokumentoval, že 

                                                 
8 PAYNEOVÁ, S. et al. 2007. Principy a praxe paliativní péče. Brno : 

Společnost pro odbornou literaturu, 2007. s. 235-237. 
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človek, ktorý má pred sebou nejaký cieľ a vo svojom vnútri 
ho živí, vydrží oveľa viac ako ten, kto cieľ nemal alebo ho 
stratil. Jeho samotného pri živote udržala myšlienka 
realizácie jeho vedeckej dráhy v podobe metódy logoterapie, 
ktorú musel po návrate z koncentračného tábora dokončiť. 
Sám o takých predstavách, v ktorých sa vžíval do 
budúcnosti, napísal: ,,Naraz som si predstavil, že stojím za 
rečníckym pultom vo veľkej, krásnej, teplej a jasnej sále 
a prednášam na tému: Psychoterapeutické skúsenosti 
z koncentračného tábora, a že rozprávam presne o tom, čo 
práve prežívam.“9 V roku 1976, keď stál v takejto 
vysvietenej sále v Hofburgu a rečnil pri príležitosti 
preberania ceny Donauland-Preis za jeho celoživotné dielo, 
sa mu táto jeho predstava uskutočnila. Je potrebné 
spomenúť Franklovu trojdimenzionálnu definíciu ľudskej 
povahy. Človek má dimenziu fyziologickú (biologickú), 
psychologickú a noologickú. Frustrácia fyziologických 
potrieb spôsobí somatické ochorenie, ignorovanie 
psychologických potrieb spôsobí problémy emocionálne 
a neuspokojovanie noologických (duchovných, 
metafyzických) potrieb vedie k problémom v samom jadre 
osobnosti, k existenciálnej kríze, k absencii či strate zmyslu 
života. Môžeme povedať, že práve hospicová starostlivosť 
v sebe zahŕňa  všetky tri zložky človeka. Logoterapeutické 
metódy sú viac než iba psychoterapeutické metódy. Sú 
impulzmi k usporiadaniu života. K základným 
terapeutickým postupom používaným v logoterapii patrí 
metóda dereflexie, paradoxnej intencie a modulácie postoja. 

                                                 
9 FRANKL, V. E. 1998. Napriek všetkému povedať životu áno. 

Bratislava : Slovenský spisovateľ, 1998. s. 4-5. 
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Technika dereflexie je postavená na sebapresahu 
(sebatranscendencii). Prináša protiváhu proti egocentrizmu. 
Podľa Frankla znamená duchovný pokrok, rast 
a dozrievanie. Je to odvrátenie sa od sebapozorovania, od 
krúženia okolo vlastnej osoby. Technikou paradoxnej 
intencie je klient vedený k tomu, aby si prehnane prial to, 
čoho sa bojí alebo proti čomu bojuje. Namiesto mechanizmu 
úzkosti nastúpi mechanizmus nádeje. Pri tejto metóde je 
dôležitá schopnosť humoru a sebairónie, ktorá má 
terapeutické účinky. Na vrchole triády logoterapeutických 
metód stojí metóda zmeny postoja. Postoja k skutočnosti, 
ktorú nemožno zmeniť. Osobitný postoj je potrebný 
k nájdeniu existenciálneho zmyslu ako najlepšej možnosti 
danej situácie. Klient je vedený k novému ponímaniu 
situácie a tým ku zdravšiemu postoju k sebe, okoliu 
a životu. Modulácia postoja je indikovaná  v utrpení, vine 
a smrti, ktoré sú súčasťou takzvanej tragickej triády 
logoterapie.10 
 Už spomínaný nemecký psychológ Heinrich Pompey 
tvrdí, že ,,v prelomových situáciách môže človek vycítiť, aký 
neistý je jeho život ...“11 Pompey pri tejto príležitosti 
používa pojem kontingencia, čo znamená náhodilosť. 
Hovorí, že takmer pri všetkých osudových zmenách nášho 
života, najmä pri psychických zlomoch, dochádza ku 
kontingentnej skúsenosti spojenej s uvedomením si 
ohraničenosti života. Na tieto skúsenosti človek reaguje 
bezmocne, lebo nevie, k čomu náhodilo smeruje. Pompey 

                                                 
10 ONDRUŠOVÁ, J. 2011. Stáří a smysl života. Praha : Univerzita 

Karlova v Praze, 2011. s. 73-74. 
11 POMPEY, H. 2004. Zomieranie. s. 48. 
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ďalej tvrdí, že ,,kontingentná skúsenosť a hraničná 
skúsenosť sú spríbuznené. ...Pri hraničnej skúsenosti ide 
o mimoriadne ohrozujúce vyhrotenie ľudského života, 
v ktorom sa človek oboznámi s hranicou svojich životných 
možností. Hranica bytia je prosto hranicou smrti.“12 

Karl Jaspers je v tejto súvislosti známy svojím 
termínom ,,stroskotané bytie“, za ktorým sa však otvára 
transcendentnosť, ktorá akoby práve touto hraničnou 
situáciou ponúkala jedincovi hlbšiu ontologickú 
sebareflexiu. Napriek evidentnému pesimizmu, ktorý tu 
zaznieva, nachádzame u Jaspersa aj iný tón, ako napríklad 
u Sartra alebo Heideggera, lebo oproti ich ponímaniu za 
bytím, ktoré stroskotáva, je nepomíňajúcnosť a nekonečnosť 
Božia ako východisko, ktoré u spomínaných filozofov 
absentuje. 
 S pojmom kontingencie či náhodilosti úzko súvisí 
známa Heideggerova koncepcia ,,vrhnutosti“. Je to tzv. 
rozpoloženie, ktoré sa vystavuje svetu a necháva sa ním 
oslovovať. Heidegger hovorí doslova o ,,vzdaní sa svetu“. 
To, čo ontologicky označujeme titulom rozpoloženie, je 
onticky vlastne nálada, naladenosť, ako fundamentálny 
existenciál. Práve táto nálada ,,odomyká“ bytie nášho ,,tu“ 
ako určité bremeno. V tejto súvislosti Heidegger píše o bytí, 
ktoré si uvedomuje svoje ,,tu“, ale ,,odkiaľ“ a ,,kam“ 
zostáva v temnote. ,,Tento bytostný charakter pobytu, 
ktorého odkiaľ a kam je zastrené, ale ktorý je sám osebe o to 
nezastrenejšie odomknutý, toto ,,že je“ nazývame  

                                                 
12 POMPEY, H. 2004. Zomieranie. s. 48. 
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vrhnutosťou tohto súcna do jeho ,,tu“, že totiž ako ,,bytie vo 
svete“ je týmto ,,tu“.“13 Ochorenie alebo zomieranie takto 
nečakane vtrhne do života človeka bez akejkoľvek prípravy 
alebo racionálneho vysvetlenia. Jednoducho sa to udeje 
a človek je voči tomu úplne bezmocný. Namiesto jeho 
aktivity tu nastupuje aktivita vlastného života. Táto situácia 
často spúšťa pocit straty hodnoty a zmyslu života. 
 Skúsenosť ohraničenosti ľudského života otvára 
priestor pre otázku, čo existuje na druhej strane hranice, 
a vyzýva nás k prekročeniu, čiže k transcendovaniu. Toto 
transcendovanie čaká každého človeka bez výnimky. Ak sa 
k nemu zomierajúci blíži bez predstavy o ďalšom 
smerovaní, stráca smrť akýkoľvek  
zmysel. Človek sa túto hranicu snaží obísť alebo ignorovať 
rôznymi spôsobmi. Rieši to odvracaním pozornosti alebo 
farmakologicky. Sebe samému však človek uniknúť 
nemôže. Aj keď sa otupí liekmi, je pre neho nevyhnutné 
nájsť cestu k sebe samému. Aj keby sa vo chvíli umierania 
zdráhal, zoči-voči vlastnej smrti sám seba bránil napríklad 
potláčaním, rozptyľovaním či otupovaním liekmi, sebe 
samému nemôže uniknúť.14 
 
4  Kvalita života umierajúceho a pracovník hospicového 
zariadenia 
 
 Pod kvalitou života rozumieme mieru naplnenia 
šťastím u jednotlivca. Toto šťastie však môže byť chápané 

                                                 
13 HEIDEGGER, M. 1996. Bytí a čas. Praha : OIKOYMENH, 1996. s. 
162. 
14 POMPEY, H. Zomieranie. s. 49. 
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rôzne. Z histórie je nám známe napríklad Aristotelovo 
chápanie šťastia, ktoré spočívalo v dosiahnutí fyzickej 
a morálnej dokonalosti – racionálnym prežívaním života. 
Život treba prežiť aktívne, tým, že konáme, a pravý dôvod 
ľudského konania spočíva podľa neho v šťastí (eudaimónia). 
Freud vidí dôvod ľudského konania v dosiahnutí príjemného 
pocitu, podľa Adlera je to život v prospech spoločenstva 
a u Frankla je to zmysluplnosť. 
 Podľa M. Hrozenskej, ,,ak hovoríme o kvalite života, 
musíme mať na zreteli najmä hodnotu života, ktorá je 
medzinárodne chránená právom na život ako jedným zo 
základných ľudských práv. Hodnota života je daná ním 
samým a kvalita života znamená naplnenie tejto hodnoty na 
úrovni minimálne humánneho optima, a je zároveň závislá 
od spoločenských podmienok tohto naplnenia. Iná je 
hodnotová rovina kvality života, ktorá súvisí s individuálne 
a skupinovo  diferencovanou hodnotovou orientáciou 
ľudí.“15 Kvalita života umierajúcich v hospicoch je 
podmienená samozrejme v prvom rade subjektívnym 
prežívaním svojho údelu, no obrovskú úlohu tu zohráva aj 
inštitúcia, ktorá túto kvalitu pacientovi ponúka vo forme 
paliatívnej starostlivosti. 
 Ondřej Sláma a Jiří Vorlíček definujú paliatívnu 
starostlivosť takto: ,,Ako všeobecnú paliatívnu starostlivosť 
označujeme dobrú klinickú starostlivosť o pacienta v situácii 
pokročilého ochorenia. Jej súčasťou je dobrá komunikácia 
s pacientom a rodinou, orientácia liečby na kvalitu života, 
účinná liečba symptómov a psychosociálna podpora.. 

                                                 
15 HROZENSKÁ, M. Kvalita života starších ľudí v priestore 

spoločenských vied. Nitra : EFFETA, 2011. s. 16. 
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Špecializovanú paliatívnu starostlivosť poskytuje pacientom 
a ich rodinám tím odborníkov, ktorí sú v oblasti paliatívnej 
starostlivosti špeciálne vzdelaní a disponujú potrebnými 
skúsenosťami.“16 Ďalej títo autori uvádzajú, že medzi 
základné organizačné formy špecializovanej paliatívnej 
starostlivosti patrí lôžkový hospic. Je to ,,samostatne stojace 
lôžkové zariadenie poskytujúce špecializovanú paliatívnu 
starostlivosť predovšetkým pacientom v preterminálnej 
a terminálnej fáze ochorenia. ... Dôraz je kladený na 
individuálne potreby a priania každého chorého.“17 
V záujme predmetu tohto príspevku si všimneme niektoré 
potreby takýchto pacientov, zamerané na spirituálnu oblasť. 
V nemalej miere sa duchovné potreby pacientov vzťahujú 
práve na ich chorobu. Spoločným menovateľom túžob 
takéhoto človeka je pocit zranenosti, opustenosti a sociálnej 
nemohúcnosti. Často tento stav psychického rozpoloženia 
chcú konzultovať s ľuďmi, ktorí sú práve dostupní. V roku 
1999 vykonal Michael Wright prieskum medzi kňazmi 
hospicov a nemocničných zariadení v Anglicku a Walese. 
Prieskum mal zistiť, aké náboženské a nenáboženské 
požiadavky majú pacienti najčastejšie. V obidvoch 
skupinách udávalo 89% respondentov, že pacienti 
najčastejšie požadujú niekoho, kto by im načúval; hneď za 
tým nasledovala požiadavka niekoho, kto by bol jednoducho 
,,prítomný“. Nemocniční pacienti a pacienti v hospicových 
zariadeniach sa zhodli na predmete diskutovania. 

                                                 
16 SLÁMA, O. - KABELKA, L. - VORLÍČEK, J. et al. 2011. Paliativní 

medicína pro praxi. Praha : Galén, 2011. s. 30. 
17 SLÁMA, O. - KABELKA, L. - VORLÍČEK, J. et al. 2011. Paliativní     

medicína pro praxi. s. 31. 
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Najčastejšou témou boli obavy o príbuzných, o utrpení 
a smrti a o umieraní. V spojitosti s kresťanskou vierou 
pacienti najčastejšie žiadali o prijímanie, modlitbu 
a bohoslužbu tak v nemocniciach, ako aj v hospicoch. 
U mnohých pacientov boli prieskumom zistené indikátory 
nádeje a túžby po spojení s inými. Niektoré nádeje sa týkali 
zdravotného stavu, návratu do normálneho života po 
príchode domov. Zo strany lekárov zabudnutá a pretože 
symptómy jej choroby ostávali nemiernené, tak ona, ako aj 
jej rodina naliehala, aby ju začali liečiť. Jej slová zneli: 
,,Nemusím už bojovať. Dúfam, že to nebude bolieť, to je 
jediná vec, ktorej sa bojím“. Túžba po kontakte s inými bola 
zameraná hlavne na priateľov a rodinu. Veľa pacientov 
uvádzalo sociálny kontakt a ošetrovatelia tu hrali zásadnú 
úlohu. Príležitosť porozprávať sa bola považovaná za 
výhodu.18 Na záver sa dotkneme komunikačnej potreby 
medzi pacientom a pracovníkom v hospicovom zariadení. 
Obohatenie skrze prítomnosť a zdieľanie je v tomto prípade 
bilaterálne. Vzťah vytvorený v podmienkach 
opatrovateľskej starostlivosti je podfarbený akousi 
duchovnou atmosférou, ktorá je, minimálne zo strany 
pacienta, nefalšovaná. Pacient, tvárou v tvár smrti, často 
prehodnocuje svoj rebríček hodnôt a intenzívnejšie prežíva 
ktoré mu ešte zostávajú. Nevedome môže týmto svojím 
postojom vplývať na opatrovateľský personál a obohatiť ho 
o takýto rozmer existencie. V takejto atmosfére sa vlastne aj 
povolanie ošetrovateľa môže chápať ako duchovné 
povolanie. Pracovník zariadenia preto využije všetky možné 

                                                 
18 WRIGHT, M. 2007. In: PAYNEOVÁ, S. et al. Principy a praxe 

paliativní péče. s. 238-245. 
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spôsoby a informácie, ktorými by získal dôveru klienta. 
V tomto prípade sú potrebné informácie týkajúce sa 
rodinného a sociálneho života pacienta. V rámci 
individuálneho prístupu plne rešpektuje jedinečnosť 
pacienta a jeho sociálneho zázemia. Komunikáciu vedie 
spôsobom umožňujúcim, aby klient nemal pocit, že niektoré 
pocity je lepšie nevypovedať. Informácie nesúce pečať 
intímnych výpovedí musia zostať u pracovníka, ktorému 
boli zverené. A samozrejme personál musí byť vyzbrojený 
nekonečnou trpezlivosťou. 

Čas, ktorý opatrovateľ strávi pri umierajúcom 
pacientovi, treba vnímať ako trvalú hodnotu. Starostlivosť 
tohto druhu má nesmierny duchovný význam, pretože 
hospicový pracovník vyprevádza človeka k vrcholu svojho 
životného diela. Ten, kto si uvedomuje, že doprevádza pri 
odchode človeka, ktorý má úspešne doraziť do cieľa, ten 
vie, načo je na svete.  
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Paliatívna starostlivosť v Rusku 
Belovičová Mária,Belovičová Liliana 

 
Abstrakt: Prvý hospic v Rusku vznikol v roku 1990 
v Sankt-Peterburgu. V súčasnosti existuje v Rusku okolo 
100 hospicov. Skúsenosť sestier milosrdenstva, ktoré sa 
starajú o onkologicky chorých pacientov, sa veľmi dobre 
uplatňuje aj pri starostlivosti o pacientov infikovaných HIV. 
Sestry milosrdenstva sa dnes nachádzajú tam, kde radikálna 
medicína vyčerpala svoje možnosti, kde je nevyhnutná 
profesionálna, trpezlivá, dlhodobá, niekedy aj doživotná 
starostlivosť.  
 
Kľúčové slová: Hospic. HIV infikovaní pacienti. 
Pravoslávna služba paliatívnej starostlivosti. Onkologickí 
pacienti.  
 

Paliatívna care in Russia 
 

Abstract: The first hospice in Russia begin in 1990 in 
Sanct-Petetsburg. Today are about 100 hospices in Russia. 
The experiences of sisters of the mercy who are caring for 
oncologic patients are very useful in patients infected with 
HIV.Sisters of mercy are there, where the radical medicine 
is exhausted, where the professional, tolerant, long-lasting, 
sometimes lifelong care is necessary. 
 
Key words: Hospice. HIV infikovaní pacienti. The 
orthodox office of palliative care. oncologic patients.  
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Text príspevku 
 

Naša spoločnosť potrebuje hospice. Úroveň bolesti 
v nej presiahla všetky ostatné úrovne. Hospic - dom, 
v ktorom sa spájajú najvyššia humanita a profesionalita 1. 
akademik Dmitrij Lichačov 

Domnievam sa, že chorobu a utrpenie nám dáva Boh 
preto, aby sme sa mohli oslobodiť od takej pripútanosti 
k životu, ktorá nám neumožňuje  hľadieť do budúcnosti 
s otvorenosťou, s nádejou. Keby bolo všetko dokonalé, 
nemali by sme silu odísť od tejto dokonalosti. Ale veď tá 
dokonalosť, ktorú máme na zemi, je tak vzdialená od plnosti, 
ktorú možeme získať u Boha!2 

metropolita Antonij Surožský 
Súčasná medicína sa pred viac ako 15 rokmi vrátila 

naspäť k pojmu paliatívna pomoc. Podľa definície WHO 
„Paliatívna pomoc - činnosť nasmerovaná na zlepšenie 
kvality života chorých so smrteľnou chorobou a ich 
blízkych cestou uľahčenia ich utrpenia prostredníctvom 
včasného zistenia, presného ohodnotenia a odstránenia 
bolesti a ďalších fyzických, psychologických, sociálnych 
a duševných utrpení“.  

Paliatívna starostlivosť je súčasťou systému 
zdravotníctva, preto sa touto starostlivosťou zaoberajú 
nielen štátne zariadenia a sociálne štruktúry, ale taktiež aj 
spoločenské a náboženské organizácie. 

Pri hodnotení kvality života je okrem ukazovateľov 
fyzickej aktivity, emočného stavu, spokojnosti so životom, 
sociálnej adaptácie prítomná aj duchovná zložka. 
V prípadoch poskytovania paliatívnej pomoci chorým 
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s nevyliečiteľnými ochoreniami  práve duchovná zložka 
v zmysle „kvality života“ vystupuje do popredia 3.  

Kresťanské chápanie kvality života je bezprostredne 
spojené s pamätaním na kresťanskú smrť - bez bolesti, 
studu, v pokoji. Všetci svätí neustále pamätali na smrť 
a snažili sa vždy upevňovať v sebe túto myšlienku. 
Pamätanie na smrť ako aj všetky ďalšie cnosti sú Božím 
darom pre dušu. V osvojení si tejto pamäti spočíva veľký 
duchovný zisk pre kresťana. Vzťah kresťana k blížiacej sa 
smrti je ukazovateľom jeho duchovnej zrelosti.  

Cirkev mala po stáročia skúsenosť s uľahčením a 
zmiernením utrpenia a starostlivosťou o chorých 
s nevyliečiteľnými chorobami. Spomeňme si na milosrdné 
vdovy, sestry milosrdenstva. Predrevolučné učilištia sestier 
milosrdenstva v Rusku dávali absolventkám nielen 
duchovné základy pre ich prácu, ale aj vysokú 
profesionalitu. 

Súčasné spolky/občiny sestier milosrdenstva zdedili 
túto skúsenosť. Sestričky milosrdenstva sa dnes nachádzajú 
tam, kde radikálna medicína vyčerpala svoje možnosti, kde 
je nevyhnutná profesionálna, trpezlivá, dlhodobá, niekedy aj 
doživotná starostlivosť 4.  

V Rusku prvý hospic vznikol v roku 1990 v Sankt-
Peterburgu vďaka iniciatívne Viktora Zorsa - anglického 
novinára a aktívneho účastníka hospicového hnutia. Prvým 
lekárom tohto hospicu sa stal Andrej Vladimírovič 
Gnezdilov. O nejaký čas bol v Moskve vytvorený Rusko-
Britský dobročinný spolok „Hospic“ pre vytvorenie 
profesionálnej podpory ruským hospicom.  
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A. V. Gnezdilov roky viedol katedru vo vedecko-
výskumnom psychoeurologickom inštitúte Bechtereva. 
Založil nielen prvý hospic v Rusku, ale aj celý rad smerov 
v súčasnej psychoterapii, vrátane terapie rozprávkami, stál 
pri zrode paliatívnej medicíny. 

Prvý hospic bol vytvorený podľa modelu britského 
hospicu sv. Eleny. Má stacionár s 30 posteľami a výjazdovú 
službu, ktorá slúži pre všetkých onkologicky chorých 
v terminálnom štádiu v prímorskom okrese Sankt-
Peterburgu (400 000 obyvateľov). V súčasnosti existuje 
v meste 7 hospicov v podobe samostatných nemocničných 
zariadení, 4 hospice ako súčasť nemocníc a 2 samostatné 
výjazdové služby. Vo všetkých hospicoch je kaplnka. 
V hospici č. 1 od r. 1994 pôsobia sestry milosrdenstva na 
počesť sv. prepodobnomučeníčky Veľkej Kňažnej Alžbety. 
V súčasnosti  je zatiaľ na dobročinnom základe otvorený 
rodinný detský dom pre detí, ktorých rodičia zomreli 
v hospici. Plánuje sa, že postupne starostlivosť o tieto deti 
prevezme štát 5. 

Svätá prepodobnomučeníčka veľkokňažná Jelizaveta 
(Alžbeta) Feodorovna sa narodila 1. novembra 1864 
v rodine vojvodu Hessen - Darmštadského Ľudovíta IV. 
a princeznej Alis, dcéry anglickej kráľovnej Viktórie. Bola 
vzdialeným potomkom sv. Alžbety Durínskej, ktorú mala 
rodina vo veľkej úcte a na počesť ktorej aj bola pomenovaná 
6. 

Spomedzi mnohých skutkov milosrdenstva, ktoré 
veľkokňažná vykonala, spomeňme napríklad zriadenie 
monastiera (kláštora) sv. Marty a Márie v meste Moskva. 
Sestry monastiera boli povolané k tomu, aby spojili vysoký 
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údel Márie, ktorá počúvala hlasy večného života, a slúženie 
Marty - slúženie Hospodinovi prostredníctvom 
milosrdenstva k blížnemu. 5/18. júla 1918 veľkokňažnú 
spolu s niektorými člemi cárskej rodiny hodili do šachty 
jednej starej bane. Pozostatky predstavenej – igumenije 
monastiera Marty a Márie a jej vernej pomocníčky Barbory 
boli v roku 1921 privezené do Jeruzalema a položené do 
krypty chrámu apoštolomrovnej Márie - Magdalény 
v Getsemanskej záhrade. Bola kanonizovaná za svätú v roku 
1981. Od 3. 11. 2011 v rámci pokračovania tradície 
milosrdenstva svätej veľkokňažnej začal na tomto mieste 
svoju činnosť moskovský detský hospic 7. 
 V roku 1992 vznikla v Moskve neveľká skupina 
dobrovoľníkov a zdravotníckych pracovníkov, ktorí 
pomáhali nevyliečiteľne chorým ľuďom doma. V roku 1994 
vznikol prvý hospic v Moskve. Prvý moskovský hospic - 
svetské zariadenie, na území ktorého sa nachádza 
pravoslávna kaplnka. Pre príslušníkov iných konfesií sa 
v hospici nachádza modlitebňa. Počas 18 rokov práce pod 
vedením hlavného lekára, Viery Vasiľjevny Milionščikovovej 
získal výbornú povesť v Moskve; je výučbovou základňou 
pre nové hospice v Moskve, Rusku, krajinách SNŠ. Slúži 
tam pravoslávny kňaz - Angličan otec Krištof Hill 1. 

V súčasnosti existuje v Rusku okolo 100 hospicov. 
Skúsenosť sestier milosrdenstva, ktoré sa starajú 
o onkologicky chorých pacientov, sa veľmi dobre uplatňuje 
aj pri starostlivosti o pacientov infikovaných HIV, ktorí 
majú závažné klinické prejavy a ktorí vyžadujú neustálu 
sesterskú starostlivosti. 80% HIV infikovaných má podobné 
problémy ako iní ťažko chorí pacienti a len 20% tvoria ich 
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špecifické problémy, ktoré sú spojené s oportúnnymi 
ochoreniami 4. 

Čo sa týka toho ako sa správať k pacientom s HIV 
infekciou, tak univerzálne pravidlo neexistuje. Štandardné 
miery bezpečnosti sú potrebné na zmenšenie rizika prenosu 
infekcie (ako HIV, tak aj hepatitídy B, C). Tieto 
odporúčania zahŕňajú zachovávanie všeobecných pravidiel 
bezpečnosti pri kontakte s infikovaným pacientom, 
používanie rukavíc pri obsluhe pacientov s poraneniami 
kože, napĺňanie pravidiel dezinfekcie a sterilizácia 
medicínskych inštrumentov. 

V Ruskej federácii bolo podľa údajov Federálneho 
vedecko-metodického centra prevencie  a boja s HIV v roku 
2006 oficiálne zaregistrovaných 371000 HIV infikovaných, 
443 s diagnózou AIDS, 1187 zosnulých s diagnózou AIDS, 
9418 zosnulých HIV infikovaných. Reálne množstvo HIV 
infikovaných je cca 1-1.5 milióna ľudí. Okolo 60% všetkých 
zaregistrovaných prípadov HIV žije v 10 ekonomicky 
a finančne rozvinutých regiónoch Ruska. Asi 80% HIV 
infikovaných - ľudia vo veku od 15 do 30 rokov 4. 

V Rusku napriek postupnému zavedeniu 
vysokoaktívnej retrovírusovej terapie, narastá počet HIV 
pacientov, ktorí vyžadujú stacionárnu liečbu a/alebo 
neustálu starostlivosť doma. Zväčšuje sa počet pacientov 
v štádiu AIDS, narastá počet úmrtí. 

U polovice HIV infikovaných pri typickom priebehu 
HIV infekcie sa AIDS rozvíja o niekoľko rokov po začatí 
horúčnatej fázy, ale starostlivosť sa stáva nevyhnutná vtedy, 
keď chorý v dôsledku vzniku oportúnnych infekcií čiastočne 
stráca možnosť sebaobsluhy a dlhší čas trávi v posteli. Pri 
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neprítomnosti hospicov, nemocníc a oddelení dlhodobo 
chorých, je nevyhnutné zorganizovať starostlivosť 
o takýchto pacientov doma. 

Na organizáciu takejto starostlivosti je nedostatok 
lekárov aj sestier. Preto skúsenosť a účasť sestier 
milosrdenstva pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti 
u HIV infikovaných je mimoriadne prínosná a potrebná už 
teraz. 

Na realizáciu paliatívnej pomoci HIV infikovaným je 
potrebné zorganizovať výučbu, resp. vyškolenie 
zdravotníckych spolupracovníkov (lekári, zdravotné sestry, 
sanitári, ošetrovatelia), sociálnych pracovníkov, 
predstaviteľov spoločenských organizácií, dobrovoľníkov. 

Z pohľadu sestier milosrdenstva medzi formy 
paliatívnej pomoci HIV infikovaným patrí ako 
medikamentózna liečba (vrátane terapie a prevencie 
oportúnnych infekcií, liečby bolesti), tak aj sesterská 
starostlivosť o symptómy ochorenia, psychologická, 
sociálna a duchovná podpora. Takú pomoc práve poskytuje 
pravoslávna služba paliatívnej starostlivosti 4. 

Činnosť pravoslávnej služby paliatívnej starostlivosti 
je nasmerovaná na zabezpečenie všetkých potrieb chorého: 
zmenu kvality jeho života, stabilizáciu alebo zlepšenie 
stavu, duchovný rast. 

Do skupiny poskytujúcej starostlivosť o pacienta 
treba samozrejme zahrnúť príbuzných a susedov pacienta. 
Ústredným členom skupiny je samotný pacient. Duchovným 
centrom skupiny je kňaz, ktorý sa stará o chorého alebo jeho 
spovedník. Optimálny rozmer skupiny je 5-11 ľudí, 
minimálny počet členov skupiny - 3 ľudia. Jeden člen 
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skupiny  má mať koordinujúcu funkciu, zabezpečuje 
harmonický chod celej pracovnej skupiny. Je dôležité, aby 
sa pracovná skupina schádzala minimálne jedenkrát 
mesačne za účelom analýzy situácie a riešenia aktuálnych 
problémov. 

Práca sestier milosrdenstva s nevyliečiteľne 
zomierajúcimi pacientami vyžaduje sústredenie všetkých 
fyzických, psychologických a duchovných síl. Starostlivosť 
o chorých - naplnenie prikázania Christa. Je tu potrebná 
pomoc Božia. Aby táto pomoc bola, treba zachovať 
prikázania o láske k Bohu a láske k blížnemu. Vtedy 
sesterská služba bude prinášať úžitok nielen chorému, ale aj 
samotnej sestre. 

Služba sestier milosrdenstva v hospici -  zároveň aj 
misionárska služba, keďže väčšina pacientov má len veľmi 
hmlistú predstavu o základoch kresťanskej viery 
a o cirkevných Tajinách. Priniesť duši dobrú zvesť 
o Christovi Spasiteľovi, priviesť ju k Bohu pokáním - nie je 
ľahká úloha, ktorá vyžaduje veľký takt vo vzťahu k chorým. 
Netreba násilne ponúkať svoj názor, Hospodin nám daroval 
slobodu vôle a sme povinní ju zachovať vo vzťahu 
k bezmocnému chorému, ktorý je často od nás závislý. 
Sestry milosrdenstva pomáhajú chorým a zomierajúcim 
prísť k Bohu, uvedomiť si a prijať svoju chorobu, pomôcť 
pri príprave k Svätému Prijímaniu 4, 8. 

„Pri vzťahoch s ľuďmi musíme predovšetkým 
prejavovať dobrotu, aby cítili, že im prajeme dobro, že sa im 
snažíme pomôcť a predovšetkým to, že ich neodsudzujeme. 
Musíme sa im snažiť pomôcť, ale netreba im liezť do duše, 
vyvíjať násilie. Rady treba  dávať vtedy, keď nás o to 
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poprosia. Ľudí netreba poúčať, keďže to veľmi často ľudí 
dráždi a môže priviesť k opačnému efektu. Treba sa za nich 
častejšie modliť. Tak pocítia, že o prežívame spolu s nimi 
a že ich máme radi. Modlíme sa  za nich, ale aj sami pritom 
dostávame duchovný úžitok, keďže sa stávame lepšími “ 
(starec Sergij). 
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Miesto človeka v dnešnom hospici 
Červeň Anton 

Abstrakt:  Názov mojej práce je zameraný na problém 
človeka, ktorý starne resp. je odkázaný na pomoc druhým, t. 
j. mladšej generácie. V práci chcem poukázať na problém 
chápania obrazu človeka. Človek už nie je stvorený na Boží 
obraz, ale je počítaný len ako pracovná sila. A tento 
základný problém tvorí aj postoj chápania súčasného 
človeka, ktorý má menšiu hodnotu ako domáci pes.  
 
Kľúčové slová: Človek. Hospic. Stárnutie. Zmysel života. 
Starostlivosť.  

 
Place a person in today's hospice 

 
Abstract: The title of this work is focused on the problem 
of a man who ages respectively. is dependent on helping 
others, i.e., the younger generation. In this paper I want to 
highlight the problem of understanding the image of man. 
Man is not created in the image of God, but is counted only 
as laborers. A basic problem of this approach is the 
understanding of the contemporary man who has less value 
as a home dog. 
 
Keywords: Man. Hospice. Aging. The meaning of life. 
Care.  
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Úvod 

Autor v úvode tejto práce rozoberá  veľmi aktuálnu  
tému človeka v súčasnom svete. Tému, ako je vnímaný 
starnúci človek, resp. človek v hospici v dnešnej dobe. 
 

Má dnešný človek v hospici úctu?  

 Pred nami stojí človek a dnešná veda ho skúma. 
Predovšetkým ako jav, fenomén – to je jej metóda. Prístup 
tomuto javu – človeku nie je jednotný. Informácie 
pochádzajú z biológie, z filozofie, psychológie, zo 
sociológie a nakoniec aj z teológie. Bolo by asi naivné 
čakať, že by sme dospeli k jednotnému obrazu človeka. 
V priebehu dejín sa obraz človeka postupne mení. 
Ovplyvňujú ho dva veľké smery, a to biologicko-
materialistický smer a idealistický, alebo spirituálny, pretože 
človek je prejav ducha.  

Biologicko-materialistické ponímanie človeka sa 
zameriava na poznatky zo zoológie, z psychológie 
a definuje človeka ako rozumné človeka „animal racionale“. 
Podľa Gehlehena, je človek biologická bytosť, ktorá nemá 
žiadnu mravnú zodpovednosť, len z biologickej nutnosti. 
Charles Darwin je autorom vývojovej teórie o pôvode 
človeka upravenou Fridrichom Engelsom, ktorý s ľahkosťou 
popísal podiel práce na vývojovom procese od opice 
k človeku. Musíme konštatovať, že dnešná marxistická 
filozofia toto už neprijíma, ale prax potvrdzuje niečo iné.19 
Zdá sa, že takýto obraz nejestvuje. Lebo rozhodujúce 
                                                 
19 DUKA, D. 2007. Zápas o človeka. 1. vyd. Kostolní vyd.: 

Karmelitánske nakladatelství, 2007.  s. 16.  
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určenie človeka – ak chceme o ňom hovoriť – je to, že na 
samom začiatku sa musíme vrátiť k vernému obrazu 
Božiemu. Neexistuje však žiaden „obraz“ Boha. Chceme 
hovoriť o Božom obraze a to je dôležité.  Chceme ho 
zreteľne predstaviť vo svetle dôstojnosti človeka a úcty 
k človeku, o ktorom hovorí kresťanstvo, ktoré má vždy 
v úcte Boží obraz. Čoraz menej počúvame dnes tento výrok 
„Byť Božím obrazom“.  Práve strata tohto pojmu sa odráža 
aj v chápaní človeka. Preto rád by som rozdelil postupný 
vývoj straty obrazu človeka.  

Prvá fáza straty Božieho obrazu a nástup 
materializmu vzniká na začiatku francúzskej revolúcie. 
Rozvíja sa v 19. storočí a dnes určuje totalitné myslenie. To, 
čo existuje podľa osvietencov – len hmota,  prípadne 
energia, ktorá existovala oddávna. Na základe zákonov bytia 
sa dostala do pohybu z mŕtvej hmoty, ktorá vytvorila 
organický život; z organického psychický; z neho duchovný.  
Keby bolo možné preniknúť k poslednému, potom by sa 
všetko dalo odvodiť z vlastností hmoty, tak ako chemik 
odvodzuje zlúčeninu z prvkov. Pre materializmus nie je 
človek nič iné, ako vysoko-komplikovaná hmota.  

Oproti tomuto materialistickému obrazu stojí druhý 
idealistický, ako sa rozvinul z veľkých systémov konca 18. 
a 19. storočia. Podľa nich je prvý a pôvodný duch a to duch 
absolútny. Duch sveta (Hegel). Najprv je spútaný a nemý, 
chce však ovládať sám seba, a tak vytvára hmotu. Spojením 
s hmotou vytvára svet, aby v konečnom dôsledku človek 
dospel k vedomiu seba samého, bez pomoci Boha. Tiež 
zvláštny obraz založený na egu.  
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Z poznania spoločenských súvislostí vychádza aj 
sociologický obraz človeka, končiaci sa komunizmom. 
Hovorí: Jednotlivec sám nie je ničím. Je niečím len v celku. 
Myšlienka, objav, dielo – čokoľvek so vzťahov a výkonov, 
čo mohlo existovať – dostáva svoj zmysel až vtedy, keď sa 
chápe človek v sociálnej štruktúre. Skutočne jestvujúca je 
spoločnosť; jednotlivý človek, ako aj jeho dielo, vyplýva 
z nej. Čiže človek s nesmrteľnou dušou neexistuje, človek je 
výsledkom sociálneho života. Inak je človek ničím. Proti 
tejto predstave sa stavia predstava individualizmu. Podľa 
nich je skutočným človekom len jednotlivec. Vo veľkom 
množstve stráca to, čo mu je vlastné. Iba ako jednotlivec má 
človek vedomie a tvorivú silu; iba ako taký ma 
zodpovednosť a dôstojnosť. Len čo ich je mnoho vzniká 
masa, ktorá môže byť len objektom, materiálom na 
plánovanie a konanie jednotlivca. Čiže ľudia sú len masa.  

Determinizmus predpokladá, že všetko sa deje pod 
neodvolateľným nátlakom. Sloboda je len ilúzia. Je len 
osobitným spôsobom, ako ju vie človek uplatniť v zákonoch 
sveta. Čiže človek je sám výtvorom, ktorý vzniká z nutnosti 
a jeho život je proces, ktorý sa uskutočňuje pod nátlakom 
sveta. Potom tu máme ešte existencionalizmus, ktorý vidí 
človeka dokonale slobodného. Podľa neho nie sú žiadne 
nariadenia, žiadna morálka, ktorá určuje život človeka, 
práve tým však ani také, o ktoré sa môže oprieť. Bez 
nátlaku, ale aj bez opory, ako atóm, je človek vrhnutý do 
prázdna. A preto v každom okamihu života sa rozhoduje zo 
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svojej suverénnej, alebo lepšie povedaná hrozivej slobody. 
Človek si sám dáva zmysel – tragický.20  

Posledným obrazom je drastický obraz nihilizmus. 
Popiera všetko, čím človek je. Nihilizmus – prázdno. 
Nihilizmus – desakralizácia.21  

 
Boží obraz človeka 

 
Ukázali sme niekoľko zjednodušených obrazov 

pohľadu na človeka. V prvej knihe Genesis sv. písma sa 
hovorí: „Na to Boh povedal: Urobme človeka na náš  obraz 
a podľa našej podoby!“ Čo to znamená? Boh je predsa 
absolútny. Ako sa môže človek podobať Bohu? Boh je 
predsa dokonalé bytie, podstata života, pravda, blaženosť, 
sloboda. Nemôže to byť napodobenina. Ale človek má 
nesmrteľnú dušu, ktorú dostal ako dar od Boha. Samotnú 
dušu nemožno vidieť, je to duch. Keď sa pozeráme na tvár 
človeka, vidíme čo sa deje v jeho duši, rešpekt, sympatia, 
nenávisť, strach. A práve táto sloboda a dôstojnosť 
a nesmrteľnosť duše dávajú tajomnú základnú formu 
ľudskému bytiu.  

Boh postavil človeka do vzťahu k sebe, bez ktorého 
nemôže ani existovať ani pochopiť seba. Má zmysel; leží 
však nad ním, v Bohu. Človeka nemožno chápať tak, žeby 
jestvoval a žil ako stvorenie uzavreté sebe, ale existuje vo 
forme vzťahu. Tento vzťah nepribúda k jeho bytiu ako niečo 

                                                 
20 GUARDINI, R. 2000. Prijať sám seba. 1. vyd. Trnava: Dobrá kniha, 
2000. s. 36. 
21 RAJSKÝ, A. 2009. Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka. 1. 

vyd. Trnava: Trnavská univerzita, 2009. s. 24-25.  
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druhoradé, ale v tomto bytí má svoje opodstatnenie 
a zmysel. Človek existuje len v tom, že ho volá Boh. To je 
podstata, že človek je s ním, má v ňom hodnotu.22 Aby sa 
človek mohol s Bohom stretávať. Pretože Boh s človekom 
vytvára vzťah, človek nie je bez rodokmeňu, bez začiatku. 
Nie je len nutné zlo. Nie je vrhnutý do prázdna. Pretože cez 
Ježiša Krista sa Boh človeku zjavil. Dal mu svojho ducha, 
hodnotu, Boh ho povýšil a stal sa adoptívnym Božím 
dieťaťom. Ide tu o vysoké ponímanie človeka. Človek sa 
stáva stredom stvorenia, stredom vesmíru. Vesmír je 
antrocentrický – až sa nám to nechce veriť. Tak sme dôležití 
pre Boha.   

Príbeh o Adamovi a Eve, ktorý ľudia berú ako 
nevedeckú rozprávku je v skutočnosti hlbokým 
predfilozofickým výrazom základných otázok, ktoré sa 
vykryštalizovali vo svetle zjavenia. Výraz Adam znamená 
človek, ako druh. Kniha Genesis ukazuje človeka v trojitom 
vzťahu: 

- k Bohu; 
- k svetu;  
- k druhému človeku. 
Adam – človek je slobodný tvor, ktorý je viazaný na 

Boha, ktorý mu vdýchol ducha. Boh mu dal slobodnú vôľu. 
Môže sa rozhodovať. Môže viesť dialóg a má podiel aj na 
jeho stvoriteľskom poslaní.  

Potom je tu človek, ktorý má vzťah k ľuďom. 
Človek nie je žiadne stratené individum. Je tvor 
spoločenský. Rozdielnosť pohlaví je prameňom života 

                                                 
22 GUARDINI, R. 2000. Prijať sám seba. 1. vyd.  Trnava: Dobrá kniha, 
2000. s. 44. 
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a lásky. Muž a žena sú nahí, čo hovorí o tom, že tu vládli 
ideálne vzťahy s Bohom. Boží obraz – úplný Boží obraz je 
muž a žena, ktorí plnia úlohu života a životodarnej Božej 
lásky. A tu sú aj základy biblickej sociológie. Prvé sociálne 
vzťahy musíme povedať, fungujú v najsvätejšej trojici, ktorá 
je základom medziľudských vzťahov jednoty v bytí 
a jednotu v láske. Toto je ideálny pohľad. Človek je 
povolaný k životu, nie k smrti. A preto každý ľudský život 
má nesmiernu hodnotu, lebo je povolaný Bohom. V prvej 
časti som riešil aký má byť správny postoj voči človeku aj 
nášho personálu. Keďže je človek stvorený na Boží obraz, 
k Božiemu obrazu sa máme tak aj správať, s úctou a láskou. 
Láska všetko spája.23  
 
Čo prekáža budovať cesty k dôstojnosti človeka v našich 
hospicoch 
 

V súčasnosti sa „pretrhlo“ vrece s pomenovaním 
súčasného stavu našej kultúry a spoločnosti, najmä našej 
chorej Európy a tak isto aj postoja k človeku. Túto dobu 
nazývame postmodernizmus. Je to obdobie mnohých 
protirečení. Vymenujem aspoň niektoré: 
Túto dobu označujú ak poslednú dobu západoeurópskej 
civilizácie. Ako dobu kultúrnej vyčerpanosti, ako éru 
prázdnoty a individualizmu, epochu smutných vášní, 
postoptimistickú dobu; dobu malej viery; čas relativizmu 
a hroziacej vykorenenosti a dobu veľkého rozvratu.  Keď to 
všetko čítame, nemáme z toho dobrý pocit.  

                                                 
23 DUKA, D. 2007. Zápas o človeka. 1. vyd. Kostolní Vydři: 

Karmelitánske nakladatelství, 2007. s. 63 
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 Taliansky filozof a politic Marcello Pera označuje 
relativizmus ako ústup rozumu pred iracionalitou.24 Čiže je 
to slabé myslenie, myslenie bez fundamentov, 
dekonštruktivizmus atď... . Marketing je rôzny, ale 
zacielený na to isté. Ide o to, aby sme sa stali prívržencami 
myšlienky, že neexistujú základy pre naše hodnoty. A že 
nemožno predložiť dôkazy a pevné argumenty na to, aby 
sme určili, že niečo je lepšie alebo hodnotnejšie než niečo 
iné.  
 Francúzsky filozóf a sociológ Gilles  Lipoveský si 
všíma všeobecný odklon od toho, čo je spoločné, pričom 
záujem ľudí sa sústreďuje výlučne na osobné a individuálne 
záležitosti. Pojem solidarita, starostlivosť, alebo aj ochrana 
slabých, malých, starých neexistuje. V spoločnosti začína 
byť všetko neutrálne, banálne a nudné. Zdá sa, že tejto vlne 
apatie unikla iba súkromná sféra. Človeku stačí dbať na 
svoje zdravie, uchrániť svoje materiálne postavenie, zbaviť 
sa svojich komplexov a čakať na dovolenku. Teraz sa dá žiť 
bez ideálov a bez transcendentného cieľa... žiť prítomnosťou 
a len prítomnosťou cieľa... bez ohľadu na minulosť 
a budúcnosť. A tento stav sa nazýva neonarcizmom.  

Jozeph Ratzinger teológ a súčasný pápež sa 
vyjadruje rezolútne. Loďku myslenia mnohých kresťanov 
nezriedka zdúvali tieto vlny...  mať jasnú vieru podľa kréda 
cirkvi ale dali sme tomu nálepku fundamentalizmus. Kým 
relativizmus, teda nechať sa zmietať sem a tam navôkol 
všelijakými náukami sa zdá ako jediný postoj na úrovni 
dnešnej doby.  A tak vzniká diktatúra relativizmu, ktorá 

                                                 
24 PERA, M. 2004. Sen za radici. Európa, Relativizmo, Cristianesimo, 

Islam. 1. vyd. Miláno: Modatori, 2004. s. 27. 
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nepozná nič definitívne, a ktorá ponecháva ako jedinú mieru 
konania vlastné ja a vlastné chute.25  
Počas tejto mojej práce riešim kroky, ako sa postupne stráca 
hodnota človeka bez Boha. Ako sa stráca hodnota 
starostlivosti o seniorov, alebo vážne chorých ľudí v našich 
hospicoch. Tak ako sme už uviedli pápežove slová, kde 
hovorí o vlastnom ja a o vlastných chutiach bez vyššieho 
transcendentna niet ani motívu, aby som sa z filantropickej 
lásky k človeku  sa o neho staral. Aby som vyvíjal 
iniciatívy, ktoré by viedli k hlbšej láske a k vedomiu, že táto 
moja činnosť má hodnotu a je odmenená pred Bohom. Bez 
tohto motívu by človek nemal dôvod slúžiť. A zdá sa, že to 
je aj začiatok problémov našich hospicov. Ak sa ešte k tomu 
pridá nihilizmus, ako stav bezcieľnosti, v ktorom chýba 
odpoveď na otázku „prečo?“, ďalšie hodnoty strácajú cenu. 
Je to „hrozivý hosť“ aj vo dverách našich hospicov. Niet 
dôvod sa starať o týchto ľudí. Niet dôvod sa znepokojovať, 
lebo nie je dôvod prečo. M. Heidegger dodáva k tomu, že 
netreba ho stavať k dverám hospicov, lebo sa už dávno túla 
po celom dome. Čo môžeme urobiť? Všimnúť si tohto 
„hosťa“. Buď ho uvidíme v ničote, alebo v tvári chorého – 
chorého  človeka, v ktorom vidíme Krista. Nihilizmus je 
možné iba prekonať metafyzikou. Znovu hľadať 
nadprirodzeno. Vzťah k Bohu. Súčasná doba evokuje 
osvojiť si premenu, zmenu zmýšľania. Hľadá sa kľúč 
k porozumeniu sveta i seba, aj keď vôbec nič nechápeme, čo 
sa deje. Súčasný svet je v záchvate rozčarovania. Vedecko-

                                                 
25 RATZINGER, J. 2005. Pro eligendo romano pontifice, In: Denník la 
Stampa, 2005, s.42. 
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technická revolúcia spôsobila, že na rovine rozumu nie je 
možné rozhodovať o posledných veciach, o človeku.  

Výsledkom prázdnoty doby je politizmus hodnôt, 
rovnocennosť rozhodnutí, nezmyselnosť predpisov 
a zákonov a zbytočnosť zákazov. Vo svete riadenom vedou 
a technikou sa účinnosť mravných interaktívov zdá ako 
účinnosť bicyklových bŕzd namontovaných na jumbo. Pod 
oceľovým pláštikom nihilizmus už niet čnosti, ani morálky 
ani dôvody robiť dobro. Dnes, čo existuje, existuje iba 
„kašlanie“ na svet, zbavovanie sa záväzkov 
a zodpovednosti. Myslím, že je to veľmi smutné 
konštatovanie pre budúcnosť našich hospicov. Neplatí už 
ani pojem tolerancia. Pod toleranciou sa rozumie nezáujem, 
a nie je nič horšie, ako nezáujem o človeka. Myslím, že tieto 
pojmy dôkladne vystihujú príčiny stavu, kde kráča dnešná 
medicína, starostlivosť o človeka a kde kráčajú všetky 
pohľady na človeka. Dnes a už až morbídne zneužívajú 
hodnoty. Táto prázdnota a plná ľahostajnosť je hrozná. 
Dotýka sa bezudnosti a nedotklivosti. Všetko je akoby 
zmätené postmodernou malátnosťou, akýmsi zvláštnym 
vytriezvením. Z tohto  pohodlného stavu sa práve rodí 
patologická otrava a nuda. Dnešný človek sa nachádza na 
púšti, bez akejkoľvek opory v Boha, úžasne zraniteľný 
a bezbranný. Kde niet hodnôt, niet ani ciest. Kde niet 
hodnôt, začína peklo, opovrhovanie a dusivá atmosféra. 
Chceme byť sami, stále viac sami a nakoniec neznášame 
keď sme sami. Čiže nevieme, čo chceme, nevieme, čo so 
sebou. Je to určitý druh uzatvoreného sebectva a bezbrahej 
slobody s najvyššou možnou mierou bez zodpovednosti voči 
druhým. A tu je základ aj vytvárania ciest pre starostlivosť 
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o chorých, trpiacich, osamelých. Vytváranie tohto nového 
vzťahu, zbavovania sa sebectva, môže byť začiatkom cesty 
aj novej reformy pre ľudstvo. Ak nás niečo má zachrániť, 
musí to byť akoby prísľub, nádej. Od tohto prísľubu 
a nádeje, že niekde smerujeme, záleží aj duševné zdravie 
človeka, záleží aj na budúcnosti. Človek potrebuje 
budúcnosť, potrebuje nádej. A preto treba viesť ľudí, aj detí 
a mládež k tzv. škole zodpovednosti za svet. Takou nutnou 
lastovičkou v tomto chaotickom svete je jasné zadefinovanie 
zodpovednosti za tento svet vo vzťahu k Bohu.  

Druhá vec, ktorú by som zdôraznil sú hodnoty. Naši 
politici aj ľudia často hovoria o návrate hodnôt. Problémom 
je, o aké hodnoty to ide? Ak sú to hodnoty bez Boha, 
vytvárané iba človekom a redukované iba na svoje ja, tak sú 
to vlastne nie hodnoty. Hodnoty musia byt tvorené vo 
vzťahu s Bohom. Ak sa nedodržiavajú musí sa niesť za ne 
zodpovednosť. Toto je taká prvoradá úloha, ktorú ja vidím.  

 
Objavenie hodnôt cez utrpenie 
 

Naše ľudské bytie, našu existenciu napĺňame 
zmyslom vďaka tomu, že chceme uskutočňovať hodnoty, 
ktoré môžeme urobiť trojakým spôsobom:  

Prvý spôsob uskutočnenia hodnôt spočíva v tom, že 
chceme niečo vytvárať, že chceme tvoriť svet; chceme.  

Druhá možnosť spočíva v tom, že niečo prežívame 
a berieme svet na seba, stotožňujeme sa s týmto svetom, 
s krásou, s krásou bytia, s Bohom.  

Tretia možnosť sa uskutočňuje v tom, že sa učíme 
znášať bytie, utrpenie, náš osud. Na hodnotách, ktoré sa 
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rodia so znášania ťažkostí a utrpenia môžeme povedať, že 
sú produktom tvorivých hodnôt. Že sú to hodnoty spojené 
s postojom a objasňujú bremeno samotného utrpenia. Aby 
som realizoval tvorivé hodnoty v súčasnom postmodernom 
svete, tieto hodnoty musím v sebe mať, poznať a aplikovať.    

Ďalšia vec, ktorú treba v podstate pretvárať je 
vlastne prostredie. Človek sa stal takým aký je nie vďaka 
dedičnosti, ani vplyvom prostredia, ale predovšetkým aj so 
svojho charakteru. Človek cez utrpenie a zodpovednosť sa 
stáva niečím. Stáva sa charakterom. A tento charakter cíti 
zodpovednosť aj za život svoj, aj za život ľudí. Mať 
zodpovednosť za seba aj za druhých je skutočný výkon, 
ktorý treba dnes akoby objaviť. A k tomu môže napomôcť aj 
pastorácia tých, ktorí sa chcú starať o hospice a chorých.26 
Človek musí začať veriť, keď chce prežiť. Musí hľadať 
hodnoty.   

Ak chceme zmeniť mentalitu a zároveň aj čeliť tejto 
mentalite, nutne potrebujeme sa vychovávať v sebe 
a pestovať v sebe potrebu „užitočnosti – som potrebný“, že 
svet má zmysel, je potreba rozvíjať tento svet, pred ktorým 
utekáme, hovoríme, že je zlý. Učiť sa serióznemu mysleniu 
a zodpovednosti za život. Rozpracovať v sebe pojem 
stvorenia a lásky. Iba tak budeme môcť prekonať éru 
nerkantilnej devalvácie človeka. Užitočnosť neužitočného je 
zárodok užitočného života, lásky, túžby a tvorby. Aj keď 
často máme pocit, že vytvárame niečo neužitočné  pre nás, 
môže byť zárodkom užitočnosti.  

                                                 
26 FRANKO, V. 2007. Trpiaci človek. 1. vyd. Bratislava:  Lúč, 2007, s. 
89.  
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Musíme vychádzať z Kantovho personálneho 
princípu, podľa ktorého je každý človek osobou, aj 
umierajúci aj nachádzajúci sa v hospici, je celým 
univerzom, neredukovateľným samoúčelom a nositeľom 
posvätnej nedotknuteľnosti. A to je princípu nutnosti sa 
znovu zamýšľať nad potrebou obnoviť dôstojnosť a úctu 
v každej etape života.  Odhaľovať krehkosť ale aj nedozernú 
hĺbku, a tajomnosť každého jednotlivca osobitne. To sú 
cesty. Učiť sa znovu počúvať a venovať mladým 
individuálne. Musíme si uvedomiť, že skončila éra veľkých 
stretnutí, masovosti, ľudia už nechcú byť v anonymite, ale 
chcú rozvíjať svoje veľké sny a komunikovať. Nechceme 
prežívať len inštitucionálne prostredie, ale chceme zažiť aj 
serióznu rodinu. Navrhoval by som, aby sme sa vrátili 
k tvorbe malých skupín, alebo tvorivých menšín. Treba dať 
zmysel životu aj v prostredí všeobecnej krízy. Izolovanosť 
nám nepomôže. Preto potrebujeme budovať sociálnu 
solidaritu zameranú na dobrovoľníctvo, na veľkorysosť, 
interpersonálne vzťahy, a tak môže vzniknúť nová 
dynamická štruktúra. Tak isto treba učiť ľudí, že existuje 
utrpenie a staroba. Treba hovoriť o hodnote bolesti a obety. 
O rovnováhe medzi disciplínou a slobodou. Ale dušou 
celého problému dnešnej doby je dôveryhodná nádej, ktorá 
je koreňom aj základom viery, ale aj dôvery v život. Práve 
nádej v čase nepokoja, nedočkavosti a neistoty nás núti 
očakávať. Ak vytvoríme zmysel pre nádej a otvorenosť, 
„nádej pre nové nebo a novú zem“, priestor, v ktorom sa 
človek znovu „stáva a očakáva“ môžeme z tejto zúfalej 
spoločnosti vybudovať novú.   
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  Chcel by som ešte zdôrazniť nutnosť pastorácie pre 
starších, pre starých a umierajúcich v hospicoch. Vzhľadom 
k tomu, že človek má v každom veku zvláštny prístup 
k užívaniu a tvorbe hodnôt spoločenstva, ku ktorému 
prináleží, je nutné povedať, že každý vek má svoju zvláštnu 
hodnotu. Táto okolnosť hrá dôležitú úlohu aj v pastoračnej 
úlohe cirkvi. Nie je možné prehliadnuť, že starší ľudia dnes 
musia mať mimoriadnu pastoračnú starostlivosť, nemôžu 
byť ľudia v hospicoch len okrajovou skupinou farnosti.  
Treba si uvedomiť aj z teologického stanoviska, že staroba 
je naplnením Kristovho veku. Je to predovšetkým jeho 
vyspelosť a Kristovu dospelosť. Radostná novozákonná 
správa v evanjeliách je adresovaná všetkým spoločenským 
vrstvám, aj starým, že Boh sa stal človekom a hlavne tento 
pastoračný postoj dôstojnosti človeka je treba uplatniť pri 
pastorácií starších ľudí a to z tohto dôvodu. Najmä ponuka 
stimulácie prináša mnoho nových podnetov, chvíle príjemná 
a lásky. A človek hoci leží priviazaný na lôžko, cíti potrebu 
na túto lásku odpovedať. Potom je dôležitý tiež citový 
vzťah. Pretože starý človek registruje psychické zmeny, 
celkovú degradáciu osobnosti, čo pre človeka znamená šok.  

Ďalší je úpadok kognitívnych procesov, ktoré sa 
prejavujú stratou súdnosti, obtiažnosti a komunikácie. 
A nakoniec je aj zmena v emočnom prežívaní. Práve táto 
náladovosť a kolísavosť nálady bývajú bez zjavnej príčiny. 
Sú precitlivení a vzťahovační bez príčiny. A práve 
pastorácia a prítomnosť ľudí plných nádeje môžu v našich 
hospicoch meniť myslenie starých ľudí. Pomáhať im žiť 
v realite, aj keď je to pre starého človeka ťažšie.  
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Pastoračný dopad je najdôležitejší v týchto bodoch:  
 
Človek zmysel života nenájde sám, preto potrebuje 

druhých. Práve tí druhí ho majú naučiť načúvať, rozumieť 
a prijímať situácie, ktoré sú možno aj krajné. Najmä starší 
človek potrebuje zažiť druhých, ktorí s ním spolucítia, spolu 
myslia, ktorí ním nepohŕdajú. Ak sme hovorili, že človek 
bol stvorený na Boží obraz, musí sa to stať skutočnosťou 
a musí meniť k lepšiemu. Aj zomierajú človek musí 
povedať životu áno, aby naplnil vôľu Stvoriteľa. Keď sú 
činy zhodné s úmyslom Boha.  

Život má zmysel iba vtedy, keď prekračuje hranicu 
smrti. Človek túži po nekonečnom naplnení. A preto človek 
nechce ísť do prázdnoty, lebo nespokojný je človek, kým 
nespočinie v Bohu, hovorí sv. Augustín. A chce žiť 
v dokonalom a v novom nebi.  

Aj trpiaci starý človek túži po slobode a nádeji. Jemu 
treba umožniť, aby dúfal v Boha uprostred strachu 
a utrpenia.  

A najhlbší zmysel života spočíva v prijatí 
a prejavovaní lásky. Boh nás miluje. To nie sú iba slová. 
V tom spočíva naplnenie podstaty bytia človeka, jeho 
hodnoty a dôvod starostlivosti o človeka aj v hospicoch. 
Boh je pre svet, pre človeka. Toto presvedčenie je podstatou 
nádeje, lásku Boha a najhlbšieho pocitu prijatia a bezpečia. 
A to je vlastne hospic, domov, kde ten človek zažíva 
porozumenie, pravdivý zmysel existencie, nie je len  
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pracovná sila. Má zmysel svojej hodnoty. Preto nikdy nie je 
nič stratené čo je zrodené z lásky.27  
 
Záver 
    
 Odporúčam objaviť obraz človeka stvoreného na 
Boží obraz. Skvalitniť pastoračnú činnosť. Saleziáni vo 
svojej pastoračnej činnosti aby sa stali súčasťou 
starostlivosti o chorých v hospicoch.  Zvýhodniť 
pracovníkov. Keďže sa stratila hodnota človeka a celý 
systém je zameraný ekonomicky, stratil sa aj systém 
odmeňovania personálu, ktorý pracuje v hospicovom 
zariadení. Je to vlastne len údržbárska činnosť. Je to 
ošetrené zákonmi ale nemá to morálny dopad na 
skvalitnenie a pomoc personálu a pacientom. Hospic sa 
berie ako nutné zlo.  
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Terminálne štádium života a komunikácia 
Gurský Ján 

Abstrakt: Komunikácia je súčasťou ľudského života, od 
narodenia človeka až po jeho smrť. Samotnej smrti 
predchádza rôzne dlhé obdobie, počas ktorého ľudia 
s nevyliečiteľnou chorobou prechádzajú jednotlivými 
štádiami zomierania. Majú šťastie, ak sú na tejto ceste 
sprevádzaní kvalifikovaným personálom hospicu a svojimi 
najbližšími, ktorí s nimi verbálne i neverbálne komunikujú 
do posledných chvíľ. 
 
Kľúčové slová: Klient hospicu. Komunikácia. Rodinní 
príslušníci klienta hospicu. 
   

Terminal phase of life and communication 
 

Abstract: Communication is a part of human life, from 
human birth until death. Death itself is preceded by 
variously long stage, during which persons with a terminal 
illnesses move through single stages of dying. They are in 
luck, if they are accompanied by qualified personnel of 
a hospice and their relatives, that communicate with them 
verbally and non-verbally until their last moments. 
 
Keywords: Client of hospice. Communication. Family 
members of the hospice client. 
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Úvod 

Komunikácia je zjednodušene chápaná ako proces 
vzájomného odovzdávania si informácií medzi dvomi alebo 
viacerými subjektmi. Prakticky znamená základ všetkých 
ľudských vzťahov. Ide o proces odovzdávania, tiež 
podieľania sa na prenose a výmene významov a hodnôt, 
ktoré zahrňujú nie len oblasť informácie, ale tiež ďalšie 
prejavy a výsledky ľudskej aktivity, akou sú tovary, formy 
správania sa, umelecké výtvory a podobne.28 

Starostlivosť o človeka v terminálnom štádiu života 
zahŕňa v sebe aj komunikáciu, jednak s týmto človekom, 
jednak s jeho príbuznými. Komunikácia je prejavom 
morálnej starostlivosti. Umierajúci potrebuje, aby ho niekto 
počúval, aby bola zachovaná jeho dôstojnosť aj 
v posledných hodinách života a aby boli akceptované jeho 
posledné priania. Umierajúci človek je stále živým 
človekom, ktorý potrebuje vnímať blízkosť ľudí 
a komunikovať so všetkými, možno niekedy iba očami 
alebo gestami. Ukľudňujúce slová, dotyk, podanie ruky 
pomôžu potlačiť strach zo smrti. 

  
Komunikácia s klientom hospicu 
 
 Komunikácia a kontakt s klientom hospicovej 
starostlivosti sú veľmi náročne. Od sociálneho pracovníka 
alebo rodinného príslušníka sa vyžaduje veľká trpezlivosť, 
takt, ochota počúvať, voľba správnej taktiky. Základnou 

                                                 
28 POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada publishing, 
2010.  
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podmienkou komunikácie vždy je uvedomenie si, že 
komunikujeme s rovnocenným človekom, ktorý má nárok 
na pravdivé, presné a úplné informácie. Je na 
komunikujúcom, aby na komunikáciu volil správnu metódu. 
Veľmi dôležité je aktívne počúvanie, formou parafrázovania 
by sme mali vyjadriť, že rozumieme, čo nám zomierajúci 
hovorí. Aby sme sa uistili, že rozumieme tomu, čo sme sa 
práve dozvedeli, treba použiť overovacie otázky na 
potvrdenie. Hlavným cieľom práce s nevyliečiteľne chorými 
je nevyhnutnosť udržania kvality života až do jeho úplného 
konca.29 

Sociálna práca s ľuďmi v séniu si vyžaduje 
mimoriadne prostriedky komunikácie. Tie sú predmetom 
pre efektívne využívanie metód sociálnej práce. Pri 
komunikácií si musíme uvedomiť, že význam reči určujú 
ľudia, nie slová. Na toto musíme pamätať zvlášť pri 
komunikácii s klientom v seniorskom veku a o to viac, ak je 
klient v hospicovej starostlivosti, na sklonku svojho života. 
Každá veková kategória si vyžaduje individuálny prístup, 
individuálne metódy komunikácie. Klienti hospicu spravidla 
prešli celým životom, naučili sa aj čítať medzi riadkami, 
počúvať medzi slovami a vetami. Najviac si cenia 
úprimnosť a pravdu, aj keď niekedy by chceli počuť radšej 
milosrdnú lož. A nám sa tá milosrdná lož tiež ľahšie hovorí. 
Avšak klamstvá, faloš, zatajovanie určitých udalostí a 
skutočností sú týraním človeka, ktorý si to určite nezaslúži. 

                                                 
29 HANOBIK, F. Humanizácia v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Spolupráca 
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. 
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Nie je dôležité, čo povieme, ale ako tomu porozumie klient. 
Každý, kto pracuje v hospici alebo každý, kto sprevádza 
zomierajúceho, sa nesmie báť hovoriť o smrti. Platí tu 
zásada, že takýto rozhovor by mal iniciovať pacient. Je 
chvályhodné, že v hospici sa klienti neklamú. Niekedy je 
potrebné na istú dobu využiť možnosť mlčania, ale nikdy sa 
neuchýliť ku klamstvu. 
 Chorý človek je vystavený veľkému tlaku zo 
všetkých strán  a často nevidí východisko zo svojej situácie. 
Preto netreba brať jeho prípadné útoky, nahnevanosť 
a agresivitu osobne. Opatrovateľ sa má usilovať 
o vytvorenie dobrého vzťahu k zomierajúcemu. 
Starostlivosť o klienta s nevyliečiteľnou chorobou si 
vyžaduje ovládať svoje city a strach zo smrti a rovnako 
i pocity a strach zomierajúceho, zabezpečiť chorému 
pohodu a komfort, rozpoznať znaky blížiacej sa smrti, 
vedieť si poradiť, keď príde koniec.  

Pri nadväzovaní kontaktu so zomierajúcimi je 
dôležité byť ústretový, slušný a zdvorilý, navodzovať pocit 
bezpečia úprimným záujmom o daného človeka, počúvaním, 
pomáhaním s tým, čo chorý človek chce.30  
 Spôsob komunikácie s každým človekom je veľmi 
dôležitý. Komunikácia začína zvyčajne oslovením. Len 
všeobecné oslovenie najmä staršieho klienta, napr. dedo, 
babka, teta, ujo, ho pozbavuje jeho integrity, dôstojnosti, 
spoločenského významu a stavia ho do submisívneho 
a závislého postavenia. Každý má právo na oslovenie pán 
alebo pani a menom. Ak opatrovateľ prichádza do kontaktu 
                                                 
30 MIŽIČKOVÁ, Ľ. – SUROVCOVÁ, A. Kto sa práve nerodí, umiera. 

2. vyd. Bratislava: Združenie umenie pomoci, 2010.  
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s klientom po prvýkrát, je veľmi dôležité, aby sa predstavil 
a označil klientovi svoju funkciu. 31 

Pri komunikácii so zomierajúcimi treba byť 
priamočiary a čestný, ale nechať zomierajúceho človeka, 
aby si sám určil hĺbku a spôsob komunikácie. Opatrovateľ 
má byť pozorný voči ich požiadavkám, zistiť, či si želajú 
spoločnosť a koľko rozprávania je pre nich vyhovujúce. 
Ľudia sa v tomto veľmi líšia, každému môže vyhovovať 
niečo iné. Zároveň si komunikujúci musí uvedomiť, že 
možnosti vyjadrovania chorého alebo zomierajúceho môžu 
byť značne obmedzené. Musíme si uvedomiť, že 
sprievodným javom nevyliečiteľnej choroby alebo staroby 
môže byť znížená chápavosť, inkontinencia, strata zraku 
alebo sluchu, imobilita a podobne. Komunikujúci sa musí 
prispôsobiť. Keď zomierajúci ešte vníma a chce 
komunikovať, ale nevládze už rozprávať, môžeme sa s ním 
dohodnúť na neverbálnych znameniach. 
 Z neverbálnych prejavov je dôležitý dotyk. Ľudská 
koža s blížiacou sa smrťou sa stáva akoby citlivejšou, preto 
treba byť pri dotykoch opatrní. Najvhodnejšie môže byť len 
jemné držanie za ruku. Zomierajúci už často nevnímajú, čo 
sa deje v ich okolí, nevnímajú ani svojich najbližších. Tí by 
sa nemali cítiť urazení alebo zranení, ale mali by to 
pochopiť. Zomierajúci niekedy akoby dokázali oddialiť 
svoju smrť, najmä ak očakávajú nejakú milovanú osobu, 
detí, často vnúčatá, priateľov a pod. Ak prerušili pre nejaký 
konflikt kontakt s osobou, na ktorej im inak veľmi záleží, 
túžia si ešte všetko vyjasniť a udobriť sa. Až po tomto 

                                                 
31 HEGYI, L. Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo. 

2. Vyd. Bratislava: HERBA, s.r.o., 2010.  
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stretnutí sú pripravení zomrieť. Zomierajúci si zväčša želajú 
mať niekoho pri sebe. Stačí len tichá prítomnosť, to môže 
byť všetkým, čo potrebujú. 

Najčastejším želaním ľudí zomierajúcich 
v nemocniciach je vrátiť sa domov. Domov už nevnímajú 
ako bežné bydlisko, ale ako miesto, z ktorého chcú „odísť 
na druhý svet“. 
 Aby sme mohli zabezpečiť kvalitu života pacienta, 
musíme poznať jeho potreby a pristupovať k nemu 
komplexne ako k mnohodimenzionálnej entite, to znamená, 
že sa musíme zaoberať aj kvalitou starostlivosti, ktorá mu je 
poskytovaná. Z viacerých definícií kvality života si môžeme 
všimnúť, že ju výrazne ovplyvňuje mnoho činiteľov - ak je 
pacient hospitalizovaný, je potrebné zabezpečiť mu čo 
najlepšiu a najodbornejšiu starostlivosť a, samozrejme, 
ľudský prístup zo strany všetkých profesionálov32. Keďže 
ide zvyčajne o pacienta pripútaného na  posteľ, povinnosťou 
ošetrovateľského tímu je starať sa o uspokojovanie 
biologických, psychických, sociálnych a spirituálnych 
potrieb. Umierajúci je vďačný aj za nepatrnú pozornosť, ako 
je navlhčenie pier, utretie potu, natrasenie vankúša. 
Umierajúcemu veľmi prospieva, keď mu dáme najavo, že 
vieme o jeho fyzickom a psychickom utrpení. Nenechávame 
ho samého, prítomnosť ošetrujúceho mu pomáha. 
 Každé umieranie znamená lúčenie sa so všetkým, čo 
mal človek rád, a so všetkými, ktorých mal rád. Bolo by 

                                                 
32 HANOBIK, F. Humanizácia v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 

In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Spolupráca 
pomáhajúcich profesií v paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Bratislava: VŠZaSP sv. Alžbety, 2011. 
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určite dobre, keby toto lúčenie prebehlo dôstojne 
a umierajúci  sa stačil pripraviť na poslednú cestu. 
Sprevádzanie umierajúceho je nesmierne dôležité nielen pre 
neho samotného, ale aj pre členov jeho rodiny. Posledný 
úsek cesty človeka má byť založený na kresťanských 
tradíciách ako sú láska k človeku, rešpektovanie a 
zmysluplnosť života až do jeho konca, radosť a nádej na 
život večný.33 
  
Komunikácia s príbuznými klienta hospicu 
 

Niekedy sa na starostlivosti o umierajúceho 
v hospici alebo nemocnici chcú podieľať aj rodinní 
príslušníci. Toto ich želanie treba rešpektovať a usmerňovať 
ich. Nie je to jednoduché, lebo  spravidla nie sú ani 
teoreticky, ani prakticky pripravení na takúto situáciu. Treba 
ich teda naučiť, ako môžu pomôcť pri uspokojovaní 
jednotlivých potrieb. Veriacim pacientom treba na ich 
požiadanie alebo požiadanie rodinných príslušníkov 
zabezpečiť návštevu duchovného a pri jeho návšteve 
zabezpečiť pokojné a nerušené prostredie.34 

Rodina zomierajúceho sa ocitá súčasne v dvoch 
rolách: je klientom multidisciplinárneho tímu, pretože, 
podobne ako zomierajúci, aj rodina trpí a prechádza 
jednotlivými fázami zmierovania sa so smrťou svojho 
blízkeho, zároveň však rodina sa stáva dôležitým 

                                                 
33 CLARK, D. – TEN HAVE, H. Ethics of paliative Care; European 

Perspektives. Buckingham: Open Iniverzity Press, 2002.  
34 KOLÁŘIKOVÁ, A. a kol. Základy ošetrovania a asistencie. Martin: 

Vydavateľstvo Osveta, s.r.o., 2003. 
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a nezastupiteľným členom tohto tímu. Na zvládnutie týchto 
rolí je potrebné poskytnúť, okrem kvalitnej starostlivosti, 
hlavne dostatok súkromia. Dobre vedená rodina môže byť 
obrovským prínosom pre zomierajúceho, ale naopak, 
nedostatočne alebo vôbec nepoučená rodina môže napáchať 
veľa hrubých chýb. 
 Príbuzní nevyliečiteľne chorého majú problémy, 
ktoré spravidla nie sú prejavom dezintegrity osobnosti, ale 
skôr celkovým psychickým a fyzickým vyčerpaním, najmä 
v takom prípade, ak sa dlhšiu dobu starali 
o zomierajúceho.35 
 Je potrebné si čo najskôr zmapovať situáciu rodiny, 
ujasniť si, o aký typ rodiny sa jedná, či je funkčná, 
starostlivá, milujúca, či je možné s ňou počítať alebo nie. Je 
nutnosťou pochopiť a plne rešpektovať zvláštnosti 
a zvyklosti danej rodiny vyvierajúce z ich kultúrnych, 
náboženských a etických odlišností. 

Netrpí teda len pacient. Aj pre okolie je choroba 
tvrdým krížom. Zvlášť v manželstve je pre toho druhého 
veľkým žiaľom, keď partner trpí ťažkou chorobou. Keď už 
nie je možná opatera v domácnosti, prichádza k ťažkému, 
ale nevyhnutnému rozhodnutiu dať chorého do ústavnej 
starostlivosti. Aj keď tento postup znamená veľké praktické 
uľahčenie, predsa je to ťažký krok, ktorý sa zarezáva hlboko 
do srdca. Dôstojnosť človeka je však v každom prípade 
nedotknuteľná, lebo je nám daná od samého Boha: „Boh 
stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril.“ 
Ťažko chorý človek ovplyvňuje široké okolie bez toho, aby 

                                                 
35DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. Nevyliečiteľne chorý 

v súčasnosti, Trnava: SSV, 2005. 
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si to uvedomoval. To je služba, ktorej hodnota sa nedá 
merať.36 
 Príbuzní zomierajúceho trpia strachom z neistoty, 
z utrpenia, zo straty blízkeho a strachom zo zlyhania. 
Najlepšie je, ak dostanú jasné informácie, ak sa pred nimi 
nezatajuje stav pacienta. Ak majú dostatok času na prípravu 
seba samých, potom aj ich správanie sa k zomierajúcemu je 
adekvátne a vedia byť užitoční. Je potrební si uvedomiť, že 
posledné chvíle s milovaným človekom sú silným 
emotívnym zážitkom, ktorý sa pozostalým vryje do pamäti 
na celý život. Ak sociálny pracovník zistí, že rodinní 
príslušníci pacienta sú vyčerpaní, prípadne nezvládajú 
situáciu, môže im odporučiť alebo sprostredkovať 
opatrovateľskú alebo ošetrovateľskú službu.  
  
Komunikácia s príbuznými post fidem 
 
 Náročnou úlohou personálu hospica alebo 
nemocnice je oznámiť príbuzným, že človek zomrel. 
Jednanie s pozostalými je nie len otázkou etickou, ale 
vyžaduje si vysokú úroveň komunikačných schopnosti. 
Rozhovor s pozostalými nenahradí žiadna technika. Je 
povinnosťou ošetrujúceho lekára, sestry a celého 
zdravotného personálu, aby túto situáciu dôstojne zvládli. 
Pri oznamovaní smrti pozostalým by sme mali dbať na 
určité spoločenské zásady. Pozostalých uviesť na ničím  
nerušené miesto, oznamujúci by sa mal predstaviť a usadiť 

                                                 
36 BREEMEN, P. Duchovná cesta k starnutiu. Bratislava: Don Bosco, 
2005. 
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pozostalých. Po oznámení smutnej správy vyjadriť 
pozostalým úprimnú sústrasť.37 
 Zvláštnu pozornosť treba venovať aktu rozlúčenia. 
V hospici zomrelého neoblieka pohrebná služba, ale 
zdravotné sestry, obvykle za asistencie rodiny. Pre následné 
obdobie smútenia je pre príbuzných veľmi dôležité fyzické 
rozlúčenie sa so zomrelým. Preto je hospic vybavený 
vkusne zariadenou, chladnou miestnosťou posledného 
rozlúčenia.38 
 Ak pacient zomrie v nemocnici alebo hospici, 
príbuzní sa obvykle nasledujúci deň vracajú do nemocnice 
alebo hospicu pre úmrtný list a osobné veci zomrelého. 
Pokiaľ pacient zomrie doma, potom je dôležité, aby osoba, 
ktorá sa pred smrťou starala o mŕtveho (ak to nie je rodinný 
príslušník), rodinu ďalší deň navštívila. Počas takejto 
návštevy je nutné zariadiť niekoľko veci, vyjadriť rodine 
úprimnú sústrasť, zodpovedať na akékoľvek dotazy ohľadne 
pacientovej smrti alebo choroby a zhodnotiť ďalšiu potrebu 
poradenských služieb.39 
 Potreby pozostalých po rodičoch sú tak rôzne ako ich 
zármutok. Bezprostredne po úmrtí je dôležitá základná 
praktická pomoc s každodennými rutinnými úlohami. Túto 
podporu, ktorá napomáha udržať fungovanie rodiny, 
obvykle poskytuje širšia rodina, priatelia, susedia 

                                                 
37 KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 
38 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. Nevyliečiteľne chorý 
v súčasnosti, Trnava: SSV, 2005. 
39 PARKES, C. et al. Poradenství pro smrtelne choré a pozustalé. Brno: 
Společnost pro odbornou literatúru, 2007. 
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a spolupracovníci.40 Niekedy sa príbuzní potrebujú 
vyrozprávať a je vhodné, aby ich v tom pracovníci hospicu 
alebo oddelenia paliatívnej starostlivosti podporili. V tejto 
fáze žiaľu je najdôležitejšia prítomnosť človeka, ktorý 
dokáže prejaviť porozumenie s pozostalým. 
 V období plnom emócii pozostalí zisťujú, že nemajú 
dostatočné informácie týkajúce sa zariadenia pohrebu. Je to 
pochopiteľné, pretože človek modernej doby sa o takéto 
veci nezaujíma, dokiaľ skutočne nemusí. Je preto vhodné, 
aby sociálny pracovník ponúkol príbuzným základné 
informácie o tom, čo je potrebné predložiť na vybavenie 
pohrebu a prípadne príbuzných informoval, kde si môžu 
pohreb zariadiť.41 
 Starostlivosť o pozostalých po úmrtí ich blízkeho 
trvá dlhšiu dobu, niekedy je to až rok. Sociálny pracovník 
bežne korešponduje s pozostalými na rôzne dlhé obdobie, 
podľa potreby a veľmi citlivo podľa odozvy. Ak je reakciou 
na pohľadnicu dvanásťstranový list, je evidentné, že ďalšia 
starostlivosť je nutná. Pozostalí sú vďační aj za pozvanie do 
hospicov na rôzne spomienkové akcie.  
  
Vplyv smrti dieťaťa na rodinu 
 

Býva veľmi ťažké vyrovnať sa so smrťou dieťaťa. 
Rodičia tých detí, ktoré zomrú si môžu pripadať podvedení 
životom, ktorý zrazu nie je umožnený ich deťom, trestaní  

                                                 
40 FIRTHOVÁ, P. – LUFFOVÁ,G. – OLIVIERE, D. Loss, change and 
bereavement. In paliative care. New York: Open University Press, 
McGraw – Hill Education, 2005.

 

41 HAŠKOVCOVÁ, M. H. Náuka o umíraní a smrti. Praha: Galeň, 2000.  
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za to, že neboli „dosť dobrými“ rodičmi, a osamelí 
v spoločnosti, ktorá nie je pripravená na smrť dieťaťa. 
Rodičia a prarodičia môžu mať pocit viny, že prežili svojich 
potomkov a potrebujú vo svojom zármutku podporu. Dobrá 
paliatívna starostlivosť pomáha rodičom, súrodencom 
a prarodičom pripraviť sa na stratu dieťaťa a pokračuje 
i v dobe zármutku po jeho smrti. 

Zármutok spojený so smrťou dieťaťa je bolestný,  
pretrváva po dlhú dobu a je spojený s vysokým rizikom 
patologických reakcii. Rodičia, ktorým zomrelo dieťa, 
prežívajú mnoho strát. Okrem toho, že stratili dieťa, fyzický 
prichádzajú tiež o svoje sny a nádeje, ktoré do dieťaťa 
vkladali, a o svoju rodičovskú rolu. Zármutok sa môže 
predlžovať s každou dôležitou udalosťou, ktorú dieťa mohlo 
prežiť, napríklad vstup do školy a každá takáto udalosť 
môže vzbudiť nové pocity straty a smútku. Ide o prirodzenú 
reakciu a väčšine rodín pomôže, keď budú vedieť, že ich 
myšlienky a pocity sú normálne. 

Mnohí rodičia si myslia, že so stratou dieťaťa sa 
nikdy nevyrovnajú. Zisťujú, že akokoľvek sú schopní 
pokračovať v živote, ostávajú zraniteľní a nie sú už tou 
osobou, ktorou boli. Taká skúsenosť má vplyv na všetky 
oblasti rodinného života, vrátane manželských vzťahov, 
výchovy ďalších detí a reakciu súrodencov. To všetko by 
sme mali brať do úvahy pri poskytovaní starostlivosti v čase 
zármutku.42 

                                                 
42 CONNOR, A. - ARANDA, S. Paliativní péče. Praha: Granda 

Publishing, 2005. 
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 Výrazný terapeutický účinok pri pomoci pozostalým 
rodičom môžu mať skupinové stretnutia, vedené poradcom 
alebo skúsenejším rodičom. Hlavným prínosom týchto 
skupín je uvedomenie si rodičov, že nie sú sami, ktorých 
postihol podobný osud alebo niekedy aj horšia strata. 
Zisťujú tak, že iní ľudia sa môžu s ich vlastnými pocitmi, 
myšlienkami a prejavmi identifikovať, rozumejú im 
a akceptujú ich. Uvedomujú si, že ďalší členovia skupiny 
majú záujem rozprávať sa s nimi o ich zosnulom dieťati, 
pociťujú emocionálnu oporu a sami môžu pomáhať 
ostatným členom skupiny. V terapeutických skupinách 
vznikajú blízke priateľstvá. 
 
Vplyv smrti súrodenca na rodinu 
 

Súrodenci sú často na smrť svojho brata či sestry, 
zvlášť v detskom veku, pripravení veľmi zle a pokiaľ nemali 
možnosť choré dieťa navštevovať a starať sa o neho, môže 
byť i pre nich veľmi ťažké prijať jeho smrť. Deti si môžu 
myslieť, že by nemali hovoriť o smrti so svojimi rodičmi, 
aby ich ešte viac nerozrušili, alebo si myslia, že rodičia na 
ne nemajú čas, pretože musia všetok svoj čas venovať 
chorému dieťaťu. Tieto skúsenosti môžu viesť k tomu, že 
súrodenci chorého dieťaťa sa cítia odmietaní a izolovaní. Na 
potreby súrodencov sa často zabúda. Mnoho krát im rodičia 
nevenujú dostatočnú pozornosť, pretože ich potreby sa 
vzhľadom na potreby chorého súrodenca javia ako menej 
dôležité. Opak je pravdou, a preto odborníci nezabúdajú ani 
na programy alebo podporné skupiny pre súrodencov 
smrteľne chorých detí, ktoré im pomôžu pochopiť 
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a emocionálne zvládnuť ťažké chvíle. Preto sa prihovárame 
rodičom, aby svoje zdravé deti neuzatvárali a nechránili 
pred bolesťou a trápením, ktoré prináša smrť blízkeho 
človeka. Treba im dovoliť, aby sa podieľali na starostlivosti 
o svojho chorého súrodenca v takej miere, akú unesú, lebo 
tak budú schopní aj oni rásť.43 

 Pri starostlivosti o súrodencov pred smrťou i po 
smrti sestry či brata môžu pomôcť nasledujúce rady. 
 zapojme súrodencov do starostlivosti o choré dieťa; 
 podporme súrodencov v tom, aby navštevovali svojho 

brata  či sestru v nemocnici a udržovali normálne 
vzťahy; 

 poskytneme súrodencom jednoduché, ale správne 
vysvetlenie o tom, čo sa deje; 

 povzbudzujme rodičov k tomu, aby si našli čas na 
súrodencov chorého dieťaťa; 

 vysvetlime deťom, že nezavinili chorobu a smrť svojho 
súrodenca, a v prípade nutnosti ich uistime o tom, že 
choroba nie je nákazlivá; 

 pomôžme deťom, aby si utvárali spomienky na svojho 
súrodenca, napríklad pamätník s fotografiami, príbehmi 
a kresbami.44 

 Pri starostlivosti o súrodencov musíme zvážiť, či je 
vhodná ich prítomnosť pri zomierajúcom v poslednej chvíli 
jeho života. Do úvahy berieme predovšetkým ich vek, 

                                                 
43 DOBRÍKOVÁ – PORUBČANOVÁ, P. et al. Nevyliečiteľne chorý 

v súčasnosti. Trnava: SSV, 2005. 
44 CONNOR, A. - ARANDA, S. Paliativní péče. Praha: Granda 

Publishing, 2005. 
  



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

79

povahu, zdravotný stav a podobne. Veľmi malé deti nemajú 
dostatok trpezlivosti, aby niekde ticho sedeli a čakali, čo 
bráni aj ostatným v tom, aby boli uvoľnení a spontánni. 
Môžu byť tiež vystrašené z divných udalosti a z podivného 
chovania dospelých. Preto nie je ich prítomnosť pri 
umierajúcom tým najlepším riešením. Naopak, staršie deti 
sa s podobnými situáciami vyrovnávajú veľmi dobre 
a dávajú prednosť tomu, aby im bolo umožnené byť pri 
zomierajúcom. 
 Vo všeobecnosti môžeme povedať, že deti sa dokážu 
vyrovnať s pohrebom, pohľadom na zomrelého i s  ďalšími 
situáciami, ktoré sprevádzajú stratu niekoho blízkeho, ale to 
všetko iba za predpokladu, že majú emocionálnu oporu, 
príležitosť porozprávať sa o celej situácii a že sú dostatočne 
poučení a upozornení na to, čo môžu očakávať.  
 Pre súrodencov sú tiež veľmi dôležité vzťahy 
a komunikácia s vrstovníkmi a školou. Kamaráti sú zdrojom 
útechy, zvlášť napríklad priateľ, ktorý niečo podobné prežil, 
starší priatelia a tí, ktorí poznali zomrelého človeka. Deti 
však tiež nemusia chcieť z rôznych dôvodov s priateľmi 
hovoriť, môžu mať strach, že nezvládnu situáciu, že sa 
rozplačú alebo priatelia môžu byť netaktní. Dôležité je, aby 
si dieťa udržalo styky s inými deťmi v škole, zvlášť, keď 
zármutok pociťujú aj rodičia. Mnoho súrodencov však cíti, 
že vrstovníci a učitelia to, čo prežívajú, nechápu. Zvýšená 
agresivita a nepochopenie zo strany vrstovníkov a učiteľov 
môže viesť k tomu, že dieťa má v škole problémy.45 

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

Princípy a praxe paliativní péče. Brno: Společnost pro odbornou 
literatúru, 2007. 
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Záver 
 
 Paliatívna a hospicová starostlivosť sa rysuje ako 
priorita spoločnosti v jednom rade s prevenciou, 
diagnostikou a liečbou. Pomáha všetkým prijať realitu smrti 
ako prirodzenú súčasť života a povzbudzuje hľadať a nájsť 
duchovný zmysel života. Dokáže dosiahnuť konsenzus 
medzi chorým, rodinou a zdravotníkmi, čo je naozaj veľmi 
dôležité a len veľmi málo ľudí si to skutočne uvedomuje. 
Aby sme vedeli využívať hospicovú starostlivosť v našom 
okolí, je potrebné sa oboznámiť s možnosťami a výhodami, 
ktoré poskytujú tieto zariadenia. Hospic pomáha 
zomierajúcemu dôstojne prežiť posledné chvíle života. 
 Informácie o hospicovej starostlivosti sa dozvedáme 
z tlače, médií a z okolia, v ktorom žijeme. Najcennejšou 
informáciou je osobná skúsenosť alebo skúsenosť iného 
človeka. Verejnosť prijíma hospicovú starostlivosť ako 
významnú zmenu v zdravotníckej starostlivosti pre 
nevyliečiteľne chorých ľudí. Ešte pred nedávnom bola 
odsudzovaná rodina, ktorá svojho príbuzného dala do 
hospicu. Okolie ju posudzovalo tak, že „už sa ho zbavili“. 
Pribúdaním nových a nových pozitívnych skúseností sa 
postupne názor verejnosti menil. Dnes je hospic oveľa viac 
vnímaný ako zariadenie, ktoré je neoceniteľné v pomoci 
jednak chorému, jednak jeho rodine. 
 Naša spoločnosť napreduje dopredu a preto je 
nesporne potrebné zriaďovať hospicové zariadenia a tak 
odľahčiť nemocnice, ktoré aj tak nie sú vybavené na úrovni 
hospicov, predovšetkým v oblasti ľudských zdrojov. Mnoho 
pacientov nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich stále 
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ostáva v nemocničnom prostredí, čo je nevhodné riešenie 
tak pre pacienta, jeho príbuzných, ako aj nemocničný 
personál vzhľadom na ich špecifickú starostlivosť. Podľa 
prognóz demografického vývoja v najbližších desaťročiach 
na Slovensku pribudne starších ľudí  a tým sa zvýši dopyt 
po službách, ktoré poskytujú zariadenia sociálnych služieb, 
ale aj hospice.  

Aj z tohto pohľadu vyplýva, že bude vzrastať 
potreba sociálnych pracovníkov, ktorí budú absolvovaním 
školy odborne zdatní, zároveň komunikačnými 
schopnosťami na vysokej úrovni pripravení pomáhať tým, 
ktorí to najviac potrebujú. 
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Zdravotníctvo v Bardejove do začiatku  
20. storočia 

 Gutek František 
 

Abstract: Autor sa vo svojom príspevku pokúsil o 
charakteristiku bardejovského zdravotníctva v priebehu 
šiestich storočí existencie mesta. Postupoval chronologicky, 
od najstarších čias až do konca 19., resp. do začiatku 20. 
storočia. Všímal si prvé zdravotnícke zariadenia v meste, 
prvých známych lekárov a lekárnikov, postupne sa 
zvyšujúcu úroveň miestneho zdravotníctva a spomenul aj 
niekoľko umeleckohistorických pamiatok, ktoré sú v meste 
späté so zdravotníctvom.  
 
Kľúčové slová: Bardejov. Kúpeľníctvo. Vývoj. 
Zdravotníctvo. 

 
Bardejov health in the early 20th century 

 
Abstract: The author in his paper attempts to characterize 
Bardejov health during the six centuries of existence. 
Chronologically, from the earliest times until the 19th, 
respectively. in the early 20th century. Notice the first 
medical facility in the city, the first known physicians and 
pharmacists, gradually increasing the level of local health 
and mentioned several art historical monuments in the city 
are linked with health.  
 
Keywords: Bardejov. Spas. Development. Health. 
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Úvod 
 
 Život v Bardejove, ktorý bol v minulosti relatívne 
dobre prosperujúcim a bohatým kráľovským mestom, 
skrýval v sebe často i značné riziká. Mesto ohrozovali vojny 
a povstania, rozmanité živelné pohromy a na jeho 
obyvateľov číhali aj rôzne choroby. Už vtedy tu preto 
existovalo i zdravotníctvo. 
 
1  Zdravotníctvo v meste v období stredoveku  
 

V prvej polovici 13. storočia, na samom začiatku 
dejín mesta, išlo skôr o jednoduché liečiteľstvo, ktorého 
kolískou bol pravdepodobne kláštor cistercitov, spomínaný 
v listine Bela IV. z roku 1247. V ňom, podľa vtedajších 
zvyklostí, boli aj miestnosti pre potulných a chorých, ako aj 
priestory na výrobu a uskladnenie liečiv. Neskôr, po 
odchode cistercitov a príchode nemeckých hostí, bol za 
hradbami mesta neďaleko Hornej brány, na tzv. Vysokom 
rade, postavený Špitál sv. Ducha (hospitale Sancti Spiritus, 
domus hospitalensium, Spittal), ktorý bol súčasne 
nemocnicou i chudobincom, zabezpečoval potrebné služby 
pre chudobných, mrzákov, siroty a starých ľudí. 
V mestských účtovných knihách sa po prvý raz spomína 
v roku 1418, ale môže byť aj starší, súčasný s premenou 
výsadnej obce na slobodné kráľovské mesto. V polovici 15. 
storočia a neskoršie mu patrili výnosy poddanských dedín 
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Kobyly a Hertník46. V novšej literatúre sa uvádza, že špitál 
existoval už niekedy v druhej polovici 14. storočia a prvá 
správa o ňom pochádza z roku 1400, kedy mu bola udelená 
pápežom Bonifácom IX. odpustková listina na podporu jeho 
činnosti, z dôvodu momentálnej neschopnosti vykonávať 
svoje aktivity47. Je celkom možné, že z poverenia mesta 
duchovnú pomoc a základné služby pre obyvateľov špitála 
zabezpečovali bardejovskí augustiniáni. Mesto zo svojich 
prostriedkov platilo každoročne za špitál daň vo výške 100 
florénov a zabezpečovalo chudobným stravu a iné nutné 
potreby. V roku 1482 sa pri spisovaní testamentu meštianky 
Veroniky Langovej spomína ako presbyter a kaplán tohto 
špitála Šimon Mar z Meissenu, ktorý bol neskôr krátky čas 
aj farárom v Kostole sv. Egídia48. O prevádzku špitála sa 
staral majster špitála (Spittel Meyster, magister 
hospitalensium, magister hospitalis Sancti Spiritus), ktorý 
bol zamestnancom mesta. Mzda mu bola vyplácaná dosť 
nepravidelne, najčastejšie však každý druhý mesiac vo 
výške od 200 denárov až do 3 florénov. V roku 1437 ním 
bol napr. bardejovský mešťan Ján49. 
 Okrem Špitála sv. Ducha sa v mestských knihách 
nachádzajú zmienky aj o druhom špitáli, ktorý bol určený 
pre malomocných (Hospitale leprosorum) a Bardejovčania 
ho zasvätili sv. Leonardovi. Existoval už v 1. tretine 15. 
                                                 
46 DEJINY BARDEJOVA, Košice : Vsl. vydavateľstvo 1975, s. 102. 
Pozri aj FEJÉRPATAKY, L.: Magyarországi városok régi 
számadáskönyvei. 6. Bártfa számadásai, Budapest 1885, s. 166. 
47 HUDÁČEK, P. 2010. Bardejov. In  Lexikon stredovekých miest na 
Slovensku . Bratislava : Historický ústav SAV 2010, s. 91. 
48 SROKA, S. A 2011. Bardejov v XV.storočí. Štúdie z dejín mesta. 
Bratislava : GORALINGA 2011, s. 115. 
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storočia, pretože v roku 1429 sa vyskytoval veľký odkaz (25 
florénov) pre malomocných49. Potom sa spomína ešte na 
počiatku 16. storočia, malomocenstvo teda ani vtedy nebolo 
na plnom ústupe. Miesto, kde tento špitál stál, nepoznáme, 
ale keďže vieme, že leprosóriá museli byť oddelené od 
ľudských obydlí a malomocní sa nesmeli dotýkať ničoho, čo 
používali zdraví, dokonca aj svoju prítomnosť museli 
ohlasovať zvukovým signálom (zvončekom)50, 
predpokladáme, že nebolo v tesnej blízkosti mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                  Letecký pohľad na historický Bardejov 
 
 Špitály a leprosóriá boli v stredoveku bohato 
zaopatrované, nemocní dostávali dary, ktoré pochádzali 
z almužien a testamentárnych odkazov bohatých mešťanov. 
Napr. v testamente z roku 1488 venoval mešťan Mikuláš 
Stock značnú časť svojich pozemkov aj bardejovskému 

                                                 
49 DEJINY Bardejova 1975 (cit. v pozn. č. 1), s. 102; FEJÉRPATAKY, 
L. 1885 (cit. v pozn. č. 1), s. 287. 
50 GEREMEK, B. 1999. Člověk na okraji ve středověku. In  Středověký 
člověk a jeho svět (ed. J. LeGoff), Praha 1999, s. 308. 
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špitálskemu kostolu a leprosóriu51. V testamente vdovy 
Doroty Reichovej-Schwarzovej z roku 1490 sa okrem 
peňazí na kostoly a kláštory pamätalo i na chudobných a 
špitály52.  
 Konkrétne osobnosti zaoberajúce sa liečením, resp. 
výrobou liečivých prípravkov, sa v mestských knihách z 15. 
storočia takmer nespomínajú, až na jedno meno. Je ním 
lekárnik Ján (Johannes apothecarius), ktorý sa prvý raz 
objavuje v roku 144253. 
 Skutočnosť, že zdravotníctvo, liečenie chorých bolo i 
na konci stredoveku neoddeliteľnou súčasťou každodenného 
života, potvrdzujú aj zachované sakrálne diela vo farskom 
kostole v Bardejove – v Bazilike sv. Egídia – najmä oltáre 
zasvätené sv. Ondrejovi (maľby sv. Kozmu a Damiána, 
patrónov lekárov a lekárnikov) a sv. Alžbete Durínskej, 
patrónke chorých a žobrajúcich (obraz Kúpeľ malomocného 
žobráka).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
51 DOMENOVÁ, M. 2006. K stavu a charakteru stredovekých 
testamentov v meste Bardejov. In 2. študentská vedecká konferencia, FF 
PU, Prešov 2006, s. 199. 
52 DEJINY Bardejova 1975 (cit. v pozn. č. 1), s. 124. 
53 FEJÉRPATAKY, L. 1885 (cit. v pozn. č. 1), s. 571. 
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              Kúpeľ malomocného, z Oltára sv. Alžbety sv. Ondreja  

v Bazilike sv. Egídia 
 
 A práve tento obraz, ktorý vznikol okolo roku 1482, 
si vybral Josef Janda, autor staršej českej lekárskej štúdie54, 
aby sa pokúsil o presnejšiu diagnózu choroby žobráka, 
ošetrovaného sv. Alžbetou. Do úvahy podľa neho 
prichádzala buď lepra (malomocenstvo), alebo „přijíce“ 
(lues, syfilis), teda dve choroby, ktoré v stredoveku neboli 
príliš rozlišované. Dr. Janda si však všimol, že na obraze je 
jeden nemocný v kúpeli a druhý s podobnými vyrážkami 
leží pod prikrývkou v posteli. Podľa neho tento spôsob 
liečby zodpovedá vtedajšej liečbe sarsaparilou v pitných a 
potných kúrach. Zároveň dodáva, že liečenie lepry a „přijíc“ 
bolo vždy odlišné. Malomocní boli vyháňaní za brány miest 
a museli svoju prítomnosť ohlasovať, no chorí na „přijíce“ 
(aspoň tí zámožnejší) boli liečení v izbách stredovekých 
liečiteľov, presne tak, ako je to na obraze. Podľa autora 
uvedenej štúdie je tento bardejovský obraz, aj vzhľadom na 

                                                 
54 JANDA, J. 1959. Casus pro diagnosi z konce 15. století. Čs. 
dermatologie, roč. XXXIV., č. 2-3, 1959, s. 180-182. 
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dobu svojho vzniku, jedným z dôkazov na 
predkolumbovský výskyt „přijíc“ v strednej Európe. 
 
2 Zdravotníctvo v Bardejove v 16. storočí  

 
 Nasledujúce 16. storočie bolo v Bardejove obdobím 
najväčšieho rozvoja kultúry a školstva. Latinská mestská 
škola pod vedením rektora Leonarda Stöckela vzdelávala 
mládež v humanistickom duchu. Mala veľmi dobrú povesť 
v celom Uhorsku a prispela k celkovému zvýšeniu 
vzdelanosti. Nepochybne mala podiel aj na zvýšení celkovej 
úrovne zdravotníctva. Na tejto škole študovali aj dvaja 
budúci významní lekári. 
 Stöckelovým žiakom bol bratislavský lekár a 
príležitostný básnik Juraj Purkircher a svoje štúdiá tu začal 
aj Bardejovčan Juraj (Georgius) Henisch (1549 – 1618), 
ktorý neskôr získal doktorát medicíny v Bazileji. Od roku 
1580 pôsobil v Augsburgu ako rektor tamojšieho gymnázia. 
Bol aj plodným latinským básnikom, no známym sa stal 
najmä svojimi lekárskymi a pedagogickými dielami. Vydal 
knihu o divo rastúcich liečivých bylinách a ich používaní 
v medicíne. Veľmi uznávaná bola jeho práca Arztney – 
Buch… (Bazilej 1574), v ktorej vychádzal z diela rímskeho 
učenca Sexta Platonia a ktorá patrila medzi najvýznamnejšie 
lekárske práce svojej doby. Záslužné bolo aj jeho vydanie 
latinského prekladu diela gréckeho lekára Aretaia 
z Kapadókie (2. storočie pr. Kr.). Obsahovalo prehľad o 
symptómoch, diagnostike a liečebnej praxi mnohých chorôb 
(cukrovky, záškrtu, epilepsie, pľúcnych chorôb) a dlho 
slúžila ako vyhľadávaná lekárska príručka. Meno Juraja 
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Henischa – polyhistora, ale najmä lekára a pedagóga, dnes s 
hrdosťou nesie jedna zo stredných škôl v Bardejove55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Juraj Henisch z Bardejova            
           V dejinách mesta Bardejova sa obdobia kultúrneho 
rozvoja a úspešného budovania často striedali a niekedy aj 
prekrývali s vojnami a živelnými pohromami či epidémiami. 
V 16. storočí i Bardejov výrazne  pociťoval dôsledky bojov 
s Turkami. Často boli následkom vojnových útrap rôzne 
morové epidemie, ktoré si vyžiadali veľké množstvo obetí. 
O vtedajších pomeroch dosť prezrádza korešpondencia, 
ktorá sa zachovala v archíve mesta z rokov 1555 – 1556 
medzi krakovským lekárom Anselmom Ephorinom a 
richtárom Bardejova Valentínom Jaszovszkým. Okrem 
lekárskeho predpisu a úprav k nemu komunikujú o nákaze 
čierneho moru a lekár Anselm prosí, aby Boh odvrátil od 

                                                 
55 GUTEK, F. 1998. Dve výročia európskeho humanistu z Bardejova (J. 
Henisch). Bardejovské novosti, roč. 9, č. 51-52, 22.12.1998, s. 11. 
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nich mor a Turka56. 
Ani v 17. storočí nebolo mesto ušetrené od 

neblahých následkov vojen. Veľké morové epidémie boli 
v Bardejove v rokoch 1622 a 1645 a počas nich zahynuli 
tisíce ľudí (údajne 2000 a 2400). Nezomierali pritom len 
chudobní. Jednou z najprominentnejších obetí hrozného 
moru v roku 1622, ktorý na deväť týždňov úplne ochromil 
činnosť mestskej samosprávy, bol richtár Leonard Haid. Za 
vhodnú prevenciu bola vtedy považovaná izolácia a 
opustenie mesta. Aj napriek tomu moru podľahli štyria 
senátori (30 % užšej mestskej rady) a zo 45 členov širšej 
mestskej rady neprežili šestnásti (takmer 36 %). Na epitafe 
senátora Jána Greiffenzweiga, jednej z obetí tohto moru, sa 
zachovalo epicédium (latinská príležitostná báseň). Jej  
autor, vtedajší rektor humanistickej školy v Bardejove 
Leonard Wagner, do nej o prežitých udalostiach napísal aj 
takéto verše: 
 „Či sme to nedávno neskúsili, keď odporný mor 
 Svojou drsnosťou obchádzal našich lárov? 
 Dnes akoby už nebolo muža, 
 Ktorého by neprajný osud nezrážal a neporážal. 
 Kdeže sú skúsení a bdelí starci, kde vyberaná 
mládež? 
 Kde pokojamilovní občania a zástup ctihodných na 
fóre? 
 Mnohí z nich boli skosení ako krivým kosákom kvet 
 A ako prchavý tieň od nás odišli rýchlo.“57  

                                                 
56 ŽEBRACKÝ, G. 1926. Sprievodca po výstavke listín Župného múzea 
v Bardiove. Košice 1926, s. 50. 
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 Aj zo 17. storočia sa zachovali správy o 
testamentoch odkazujúcich na mestský špitál. V roku 1645 
odkázala vdova Katarína Metznerová svoj dom v Kláštornej 
ulici slovenskému evanjelickému kazateľovi Martinovi 
Blümeliovi a jeho žene za to, že sa o ňu celý jeden rok 
denne obetavo starali, „keď k nej nikto nechcel prísť v jej 
zlom stave“ a neopustili ju ani v ťažkej chorobe (zrejme išlo 
o mor). Vdova poverila kazateľa aj zaistením svojho 
pohrebu a mestskému špitálu odkázala 10 florénov58.  
 V roku 1679 privliekli do mesta mor Tököliho 
povstalecké vojská a v nasledujúcom roku založili požiar, 
ktorý zachvátil skoro celé mesto. Keď Bardejov neskôr 
obsadili cisárske vojská, kontribúcie a udržovanie početnej 
posádky prinútili mesto dať do zálohu poddanské obce59. 

Rovnakou pohromou pre mesto boli neskôr aj 
povstalecké vojská Františka II. Rákociho a mor, ktorý im 
chodil za pätami – zúril v Bardejove od konca mája 1710 do 
marca 1711. Vyžiadal si asi 2000 obetí, z toho 229 
mešťanov. Denne zomieralo na mor až 80 ľudí. Zvony 
neprestávali zvoniť, pochovávalo sa nepretržite. Mnohé 
domy zostali úplne prázdne, ľudia z obavy obchádzali jeden 
druhého a v meste došlo k spoločenskému a mravnému 

                                                                                                   
57 GUTEK, F. 2006. Meštianske epitafy z Bardejova. In Acta Musaei 
Scepusiensis 2006 & Pohľady do minulosti VI. Levoča : Spišské 
múzeum 2006, s. 124.  
58 MAREČKOVÁ, M. 2000. Sociální struktura Bardějova v prvé 
polovině 17. století a majetkové poměry evangelických duchovních. In 
Prvé augsburské vyznanie viery na Slovensku a Bardejov (zost. P. 
Kónya). Prešov 2000. s. 96. 
59 DEJINY Bardejova 1975 (cit. v pozn. č. 1), s. 150. 
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rozvratu. Po ústupe epidémie bolo potrebné zaviesť mnohé 
prísne opatrenia na zabezpečenie poriadku60. 

 
3   Zdravotníctvo v meste v 18. storočí 
 
 Bardejov sa v 18. storočí dlho spamätával zo 
všeobecného úpadku, ktorý nastal po skončení stavovských 
povstaní v Uhorsku. Stratil svoje postavenie dôležitého 
kráľovského mesta a postupne prichádzal aj o svoje 
poddanské obce. Nakoniec doplatil aj na presmerovanie 
hlavných obchodných ciest a zmeny v hospodárskej oblasti 
od 19. storočia sa ho dotkli už iba okrajovo. 
 Aj napriek uvedeným problémom sa úroveň 
zdravotníctva v meste pomaly zvyšovala. V roku 1745 sa 
v záznamoch spomína pôsobenie lekára dr. Pavla Kélera. 
Z 18. storočia sú v Bardejove známi aj ďalší lekári: 
Žigmund Horvatovský (1744), Pavol Horvatovský (1770),  
Anton Grunder-Zelinka (1774), Ján Juraj Heil (1780), Ján 
Lang (1793) a Ignác Pavol Ferdinandy (1794). V archívnych 
záznamoch je zachytené, že v roku 1779 pôsobil 
v Bardejove lekárnik Samuel Handl a v roku 1799 Alojz 
Krinner. Spomínaný Špitál sv. Ducha ešte v roku 1781 
zamestnával celkom 9 osôb61.  V roku 1783 cisár Jozef II. 
pri svojej osobnej návšteve mesta z hygienických a 
zdravotných dôvodov zakázal pochovávanie na cintorínoch, 
ktoré sa vytvorili v tesnej blízkosti mestských hradieb. Na 
základe tohto zákazu bol v roku 1785 zlikvidovaný cintorín, 

                                                 
60 Tamže, s. 156. 
61 GREČNÝ, P. – CÁP, J. 1981. Z histórie bardejovského zdravotníctva. 
In 20 rokov nemocnice s poliklinikou v Bardejove. Bardejov 1981, s. 8. 
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ktorý vyrástol  priamo pod mestskými hradbami, pri tzv. 
Lampovom stĺpe, neďaleko Hornej brány62. 
 Vtedajšia úroveň zdravotníctva však bola ešte vždy 
pomerne nízka, čo sa prejavovalo najmä vo vysokej 
úmrtnosti detí. Jeden takýto prípad zachytáva aj kamenný 
epitaf z roku 1782, ktorý sa nachádza na južnej fasáde 
Baziliky sv. Egídia v Bardejove. Epitaf Františky Krayovej 
a jej dcérky je vytvorený v klasicizujúcom rokokovom štýle. 
Na tabuli v strednej časti epitafu sú dva rôzne nápisy 
v latinčine. Dôvod vzniku epitafu prezrádza vrchný nápis, 
ktorý uvádzame aj vo voľnom preklade: „Monvmentvm. 
qvod praenobili et charissimae conivgi franciscae kraay 
natae mihics, 26. nov. 1782 aet : 42 annorvm in pverperio; 
et filiae fran:evae. 4. dec. aetat diervm 24 immatvro fato 
ereptis, lugens vidvvs pavlvs kraay de rokvs j : reg : hvng : 
ped : b a preyse svpr. vig : praefectvs erexit.“(„Pamätník 
najvznešenejšej a najdrahšej manželke Františke Kray, 
rodenej Mihič, ktorá 26. novembra roku 1782 vo veku 42 
rokov ako šestonedieľka a dcérke Františke Eve, ktorá 4. 
decembra toho istého roku ako 24-dňová, predčasne boli 
vyrvané osudom, dal postaviť smútiaci vdovec Pavol Kray 
z Rakús“). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62 FRICKÝ, A. 1976. Bardejov – kultúrne pamiatky. Košice : Vsl. 
vydavateľstvo 1976, s. 42. 
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                  Epitaf Františky Krayovej a jej dcérky Františky Evy 
 
 Donátorom opísaného epitafu bol rakúsky poľný 
maršal, inžinier a šľachtic Pavol Kray, ktorý sa narodil 5. 
februára 1735 v Kežmarku. Ako vojenský inžinier už v roku 
1764 vypracoval zaujímavú mapu okolia Kežmarku 
a projektoval výstavbu ciest na Spiši. Pred rokom 1782 
zabezpečoval reguláciu Tople a podľa jeho projektu bol cez 
túto rieku v Bardejove postavený drevený most, ktorý si 
v roku 1783 osobne prezrel aj cisár Jozef II. Stavba 
panovníka natoľko zaujala, že Kraya okamžite vymenoval 
za podplukovníka 2. sikulského pohraničného pluku 
a odštartoval tak jeho oslnivú vojenskú kariéru. Práve počas 
pobytu v Bardejove však zasiahla Pavla Kraya krutá rana 
osudu v podobe straty manželky a maličkej dcérky. Epitaf, 
ktorý v meste zanechal, je výrazom jeho veľkej osobnej 
bolesti, ale zároveň i snahy vytvoriť pre svojich najbližších 
trvalejšiu pamiatku63.  
 

                                                 
63 GUTEK, F. 2011. Obnovený epitaf Františky Krayovej v Bardejove. 
Bardejovské novosti, roč. 22, č. 28, 12.7.2011, s. 3. 
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4   Kúpeľníctvo – špecifikum zdravotníctva v meste 
 

Obraz bardejovského zdravotníctva by nebol úplný 
bez miestnych studených minerálnych prameňov, ktoré sa 
prvý raz spomínajú už v stredovekej listine uhorského kráľa 
Bela IV. z roku 1247. Od šesťdesiatych rokov 18. storočia 
sa začína písať história Bardejovských Kúpeľov, teda 
kúpeľov v dnešnom zmysle slova, ktoré začali fungovať pri 
spomínaných minerálnych prameňoch. Na Mape majetku 
mesta z roku 1768 je už v tých miestach zakreslený hostinec 
a drevené kabíny s kúpeľnými vaňami. 

Chýr o dobrých liečebných výsledkoch 
bardejovských kyseliek sa postupne rozšíril nielen v rámci 
Uhorska, ale dostal sa i do susedných krajín, najmä do 
Poľska. Prispelo k tomu aj rýchle uzdravenie poľského 
šľachtica Tomáša Lisického z Lisiec, ktorého sem priviezli 
v roku 1787. Keďže sa takmer nemohol hýbať, museli ho do 
kúpeľa denne nosiť na rukách. Po dvoch týždňoch mohol už 
nielen sám chodiť, ale cítil sa úplne zdravý. V ďakovnom 
liste zaslanom mestu upozorňuje, že kúpele si pre 
mimoriadne liečebné výsledky zaslúžia oveľa väčšiu 
pozornosť. Azda aj tento list potom podnietil mestskú radu, 
aby do kúpeľného zariadenia viac investovala a starala sa 
o rozvoj kúpeľov64. 
                         
 
 
 
 
                                                 
64 FRICKÝ, A. 1976 (cit. v pozn. č. 16), s. 57. 
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                     Ľudový prameň v Bardejovských Kúpeľoch 
 

Prvé veľké obdobie rozkvetu prežívali kúpele na 
začiatku 19. storočia, kedy ich hojne navštevovali 
príslušníci uhorskej a poľskej šľachty. V roku 1809 sa tu 
liečila rakúska princezná Mária Lujza, budúca manželka 
Napoleona Bonaparta, v máji 1821 sa v kúpeľoch zastavil 
ruský cár Alexander I. Prudké zvýšenie návštevnosti 
spôsobil aj liečebný pobyt rakúskej cisárovnej Alžbety v júli 
1895. Liečebné účinky minerálnych prameňov v kúpeľoch 
potvrdili minimálne obidve cisárovné. Rakúska cisárovná 
Alžbeta bola s pobytom veľmi spokojná a cítila sa ako 
znovuzrodená.  Francúzska cisárovná Mária Lujza, ktorá 
sem prišla ako osemnásťročná na predsobášnu kúru, 
porodila po roku od pobytu Napoleonovi syna, Napoleona 
II., zvaného Orlík. Bardejovské minerálne vody teda ani 
v tomto prípade nesklamali a len potvrdili názor grófa 
Jozefa Desöfiho, ktorý už v roku 1798 navrhol, aby nad 
Hlavným prameňom v kúpeľoch bolo napísané: Robori 
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virorum, mulierum foecundati, saluti omnium (Mužom silu, 
ženám plodnosť, zdravie všetkým)65.  

Začiatkom 20. storočia patrili Bardejovské Kúpele 
k najznámejším a najlepšie zariadeným kúpeľom v Uhorsku. 
Bola to aj zásluha viacerých lekárov, najmä dr. Bazila 
Wolana, rodom Poliaka a bardejovského rodáka dr. Kornela 
Chyzera, ktorí v kúpeľoch pôsobili v polovici 19. storočia a 
dr. Henricha Hintza z konca 19. storočia.66. 

 
6  Zdravotníctvo v Bardejove v 19. storočí 
 

Aj keď sa zdravotníctvo vo všeobecnosti pohlo 
dopredu vďaka objavom v lekárskej vede, v 19. storočí 
i v Bardejove ešte na zdravie ľudí vplývali mnohé negatívne 
javy a dôsledky živelných či iných pohrôm. V roku 1816 
bolo v meste a jeho okolí veľké sucho, ktoré zničilo celú 
úrodu. Následkom toho prudko stúpli ceny potravín, takže 
chudobní ľudia sa prevažne živili lesnými plodmi, ba aj 
múku si mleli z kôry stromov. Zákonite sa preto rozšíril 
týfus a ďalšie choroby z podvýživy. Neskôr sa vrátila 
cholera, ktorá okolo roku 1830 skosila v meste okolo 600 
ľudí. Ďalšie prípady cholery sa vyskytli aj v rokoch 1866, 
1872 a 1873. Počas hladomoru v roku 1847 zomrelo 
v Bardejove 514 ľudí (v celej Šarišskej župe okolo 30 000). 
Príčinou bola neúroda zemiakov, nedostatok hovädzieho 
dobytka a zrnovín, životné podmienky však výrazne 
zhoršovalo aj  nadmerné pitie alkoholu. 

                                                 
65 GUTEK, F. – HALECKÝ, J. – JIROUŠEK, A. 2012. Bardejovské 
Kúpele. Košice : JES 2012, s. 12-13. 
66 Tamže, s. 15. 
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Do boja proti rastúcemu alkoholizmu sa medzi 

prvými postavil bardejovský farár Dr. Ján Andraščík. 
V roku 1844 napísal veršovanú hru „Šenk palenčeny“, ktorá 
sa stala populárnou nielen v Bardejove, ale po preložení zo 
šarištiny do slovenčiny Michalom Miloslavom Hodžom i 
v celom vtedajšom Hornom Uhorsku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ThDr. Ján Andraščík                          MUDr. Kornel Chyzer 
 
Aj z prvej polovice 19. storočia sa zachovalo 

niekoľko údajov o lekároch a lekárnikoch v Bardejove. 
Pôsobil tu napr.  Pavol Kail (spomína sa v roku 1802), 
Štefan Hegeduš (1810), Ján Kissel (1823), Anton Horváth 
(1831), Jozef Krinner (1838), Ján Alex Witemberger (1844) 
a Valent Bacho (1846). Z lekárnikov sa spomína Pavol 
Tirscher (1814), Emanuel Krinner (1833) a Eduard Tirscher 
(1857)67.  

Alkoholizmus zostal veľkým problémom aj v 2. 

                                                 
67 GREČNÝ, P. – CÁP, J. 1981 (cit. v pozn. č. 15), s. 9. 
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polovici 19. storočia. Od čias hnutia „spolkov striezlivosti“ 
a Andraščíka, ktorý satirou šľahal toto zlo, neexistovalo 
v Bardejove ani v celej Šarišskej župe cieľavedomé úsilie 
boja proti alkoholizmu. Bojovať proti nemu však nebolo, 
najmä v Šariši, ľahké, lebo výroba liehu bola dôležitým 
zdrojom príjmov šľachtických statkárov, ktorí mali regálne 
právo. Ani štát sa však proti tomu veľmi nebránil a podobne 
postupovalo aj mesto, ktoré v tom videlo možnosti zvýšenia 
príjmov mestskej pokladnice. O Šariši sa v tej dobe hovorilo 
ako o „župe krčiem“, pretože tu na 256 ľudí pripadla jedna 
krčma, zatiaľ čo zákon pripúšťal jednu krčmu na 600 ľudí. 
V Bardejove to bolo ešte horšie. Na vyše 6000 obyvateľov 
tu bolo 37 krčiem, teda jedna na 165 obyvateľov68. 

V roku 1894 bola pre Šarišskú župu založená 
Nemocenská pokladnica so sídlom v Prešove. Z Bardejova 
sa v nej poistilo 465 ľudí z rôznych sociálnych skupín. Toto 
poistenie v pracovnom pomere zakladalo nárok na bezplatné 
liečenie2369. 

V roku 1895 bola v Bardejove pri Lampovom stĺpe 
neďaleko Hornej brány daná do užívania mestská 
nemocnica s 24 posteľami. Jej výstavbou sa podstatne 
zlepšila zdravotnícka starostlivosť, pretože dovtedy väčšinu 
nemocničných ošetrení vykonávala prešovská alebo košická 
nemocnica. Po ďalšom rozšírení na 42 postelí sa zlepšila 
nielen situácia v samotnom Bardejove, ale nemocničné 
ošetrenie tu vyhľadávali aj pacienti zo Sekčovského, 
Toplianskeho a Makovického okresu. Už v roku 1908 bolo 
v nemocničnom ošetrení 204 chorých, čo predstavovalo 13 

                                                 
68 DEJINY Bardejova 1975 (cit. v pozn. č. 1), s. 279-280. 
69 GREČNÝ, P. – CÁP, J. 1981 (cit. v pozn. č. 15), s. 9. 
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359 ošetrovacích dní70. 
 

Záver 
 

Zdravotníctvo v Bardejove prekonalo počas šiestich 
storočí existencie tohto mesta dlhú cestu. Od 
samoliečiteľstva spojeného s rôznymi poverami a 
odháňaním zlých duchov prešlo postupne pod vedením 
kňazov, rehoľníkov a neskôr lekárov na dokonalejšie 
spôsoby liečby – od pijavíc a púšťania krvi zo žíl cez 
liečenie bylinkami a korienkami až po liečenie v relatívne 
modernej nemocnici zo začiatku 20. storočia. 

Významným špecifikom zdravotníctva v Bardejove 
sa stalo kúpeľníctvo, ktoré využilo liečebnú silu miestnych 
minerálnych prameňov a dostalo mesto do povedomia ľudí 
nielen v Uhorsku, ale i v susedných krajinách. 
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Dobrovoľnícky program – Aktívne starnutie 
Hajduková Juliana  

 
Abstrakt: Občiansku spoločnosť charakterizuje aktívny 
občan, dobrovoľník/dobrovoľníčka, ktorí svoje aktivity 
zvyčajne realizujú vo formálnych skupinách v rámci  
mimovládnych organizácií tretieho sektora. Dobrovoľníctvo 
nie je fenoménom živelným a spontánnym. Ide o sociálny 
kapitál, ktorému je potrebné venovať náležitú pozornosť.  
 
Kľúčové slová: Občianska spoločnosť. Mimovládne 
organizácie. Dobrovoľníctvo. Manažment dobrovoľníctva. 
Aktívne starnutie.   
 

Volunteer program - Active aging 
 
Abstract: Civil society is characterized by an active citizen, 
volunteer who usually carry out their activities in formal 
groups within the non-governmental organizations of the 
third sector. Volunteering is not a spontaneous phenomenon 
. It is the social capital, which appropriate attention should 
be given . 

Key words: Civil Society. NGOs. Volunteering. 
Management of volunteering. Active aging. 
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1 Občianska spoločnosť – priestor pre spájanie 
a spoluprácu.  

Občianska spoločnosť je priestor pre spontánnu 
aktivitu občanov, ale súčasne je priestorom pre spájanie 
a spoluprácu. Zároveň stimuluje  ekonomický rozvoj, 
politickú kultúru a vytvára priestor pre dialóg medzi 
rôznymi názormi a pre formovanie verejnej mienky. Ide 
o sociálny kapitál, ktorý predstavuje sieť vzťahov 
založených na dôvere.  Táto úloha je veľmi dôležitá aj keď 
nie vždy ju vnímame ako prioritnú. V roku 2012 sa podarilo 
spracovať prvú „ Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti 
na Slovensku“ so strategickým zámerom do roku 2020.71 Ak 
vlády dokážu koncepciu  pretaviť do reálnych krokov, bude 
to úspech nás všetkých. Prvým pozitívnym signálom je aj 
skutočnosť, že  1. augusta 2012, vláda SR konsenzuálne 
schválila zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre 
mimovládne neziskové organizácie, čím sa zabezpečí 
kontinuálne pokračovanie tohto postu, ale aj  zámerov 
spracovaných v uvedenej koncepcii. Tá sa dá realizovať 
v prostredí otvorenosti a transparentnosti.  

V posledných rokoch boli odhalené a medializované 
viaceré kauzy zneužívania neziskových organizácií, pretože 
sa niektoré dali vtiahnuť pod vplyv politických strán. 
V tomto čase, viac ako inokedy, stoja MNO  pred výzvou, 

                                                 
71„Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku“ (online) (cit 
19.09.2012). Dostupné na internet :   
http://tretisektor.gov.sk/data/files/1794_koncepcia-rozvoja-os-na-
Slovensku.pdf. 
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aby zvýšili svoju dôveryhodnosť. Tieto nepriaznivé 
informácie a trendy by mali viesť MNO k zlepšeniu 
informovanosti občanov o svojej činnosti. Informovať treba 
profesionálne, korektne a zrozumiteľne, aby občania nemali 
dojem nejasnosti. Ich dôvere je pre mnohé MVO dôležitá 
a to aj z pohľadu využitia 2% asignovanej dane. Budovanie 
dôvery voči verejnosti je prioritou tretieho sektora už 
dlhodobo. Uvedomujúc si tieto skutočnosti, nemali by sme 
šetriť na informovanosti verejnosti aj keď to nie je finančne 
lacná záležitosť. Formy ako osloviť verejnosť sú rôzne a nie 
všetky vyžadujú veľké finančné investície. Stratená dôvera 
stojí oveľa viac. Ťažko sa napráva.  

Podľa údajov z registrov Ministerstva vnútra za rok 
2011 je aktuálne na Slovensku spolu takmer 37 000 
mimovládnych organizácií, čo je mierny nárast oproti roku 
2010, kedy ich bolo takmer 35 000. Z celkového počtu je 
väčšina občianskych združení (33 240), nasledujú 
neinvestičné fondy (2 200), neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne prospešné služby (874) a nadácie 
(610). Určitý počet MVO je aktuálne v likvidácii. Dôvodom 
je, že boli založené iba pre jednu aktivitu, alebo boli príliš 
malé na to, aby pokračovali vo svojich aktivitách. 

Dostupné štatistické údaje hovoria o tom, že v 
Prešovskom samosprávnom kraji je zaregistrovaných  3. 953 
organizácií tretieho sektora. V Podkarpatskom vojvodstve 
v Poľsku k 31. 12. 2010 je registrovaných 6 626 organizácií, 
čo môžeme považovať za porovnateľný stav. 72 

                                                 
72 Koscielecki P. a kol. 2012.Stratedia 2012 -2017. Rzeszow: Karpatski,  
2012. 127 s.  
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Stav MNO v Prešovskom kraji k termínu 01. 09. 
2012 dosiahol počet  410 organizácií tretieho sektora, ktoré 
sa zameriavajú na rozvoj komunity a dobrovoľníctvu. To 
znamená, že  v tejto skupine nie sú profesné zoskupenia a 
združenia, či iné spoločenstvá registrované podľa 
slovenského zákonodarstva.  Rovnako ako 
z celoslovenského pohľadu aj v Prešovský kraj  
konštatujeme mierny nárast nových MNO oproti 
predchádzajúcemu roku. Z uvedeného počtu skoro 17 % 
MNO sa venuje práci s deťmi a mládežou. Ďalšou silnou 
skupinou sú MNO pracujúce v kombinovanej oblasti 
záujmu a tých je 11 %. Práci s menšinovou skupinou 
obyvateľstva a práci s ľuďmi s postihnutím sa venuje 
rovnako 11 % MNO v Prešovskom kraji. 73  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Dostupné na internete : 
http://pdcentrum.weebly.com/databaacuteza.html. (20.09.2012).  
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Štruktúru v MNO v Prešovskom kraji nám   približuje graf 
č.1: 

 

 
 

Graf č.1: Štruktúra  MNO v Prešovskom kraji      k 
01.09.2012 

 

Napriek evidentnému nárastu aktívnych občanov 
v roku 2011 nastali viaceré zníženia v zdrojoch financovania 
MVO. Prvým poklesom bolo zastavenie Nórskeho 
finančného mechanizmu, ktorý poskytoval 6 miliónov Eur 
ročne na podporu kultúrnych, vzdelávacích projektov, 
rozvoj vedy a výskumu, podporu cezhraničnej spolupráce. 
Medzi nórskou a slovenskou vládou bola podpísaná dohoda, 
podľa ktorej nové programové obdobie začne až v roku 
2012. V roku 2011 poklesla aj asignovaná čiastka z dane pre 
MVO. Ako uvádza vo svojom materiály „Index 
udržateľnosti mimovládnych organizácií na Slovensku za 
rok 2011“, ktorý spracovala a vydala nadácia Pontis, 
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výrazne klesol počet právnických osôb, ktoré asignovali daň 
pre MVO o 418 a tým došlo aj k poklesu celkovej čiastky od 
právnických osôb o 17,71 % oproti roku 2010. Stalo sa tak 
z dôvodu, že v roku 2011 mohli právnické osoby asignovať 
pre oprávnenú organizáciu plné 2 % z dane iba v prípade, že 
darovali z vlastných zdrojov akejkoľvek organizácii 0,5 % 
zo zisku. Poklesla aj podpora zo strany  fyzických osôb o 
čiastku o 5,1 %. Na podporu individuálneho darcovstva 
pokračovali vo svojich aktivitách viaceré MVO. Väčšie, 
etablované MVO organizovali počas roka veľké verejné 
kampane a zbierky na podporu svojich aktivít. Väčšina 
štátnej podpory pre MVO je poskytovaná vo forme grantov. 

Možno si kladiete otázku prečo o tom hovoríme 
a akú spojitosť to má s vašou organizáciou, s vašimi 
aktivitami ? 

Nuž všetci patríme do skupiny 
neverejného/neštátneho  sektora a poskytovateľov služieb 
pre rôzne cieľové skupiny. Ako uvádza nadácia Pontis 
v hore uvedenom materiály na Slovensku je takmer 80% 
neziskových organizácií, ktoré poskytujú služby. 
Prevažujúce sú služby v sociálnej oblasti pre seniorov, pre 
ľudí sociálne znevýhodnených alebo pre ľudí zdravotne 
znevýhodnených. Tieto služby sú poskytované zo strany 
neziskových organizácií, verejných poskytovateľov, alebo 
cirkevných inštitúcií. Druhou výraznou oblasťou sú služby v 
environmentálnej oblasti – envirovýchova, starostlivosť o 
chránené územia. 

Vo financovaní neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb nenastal pozitívny posun ani v roku 
2011. V danom roku boli neverejní poskytovatelia 
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znevýhodňovaní tým, že podľa platného zákona by ich mali 
financovať obce zo svojho rozpočtu. V rámci presunu 
kompetencií na obce a kraje však obce žiadne peniaze na 
tento účel nedostali a preto služby neboli financované. 

Spoločnou a výnimočnou témou, ktorá nás spája je 
dobrovoľníctvo. DOBRO, ktoré môže spojiť aj ďalších, 
preto si zaslúži našu pozornosť.  
   
2 Dobrovoľníctvo – vec individuálna, ale aj 

spoločenská 

Dobrovoľníctvo je sociálny fenomén, ktorého 
podoba je významne ovplyvnená historickým vývojom, 
tradíciami, ale aj aktuálnou sociálnou, ekonomickou 
a politickou situáciou danej spoločnosti. Teda nie je to len 
vecou individuálneho rozhodnutia a konania, ale  ide 
o sociálny jav, ktorý  sa  dobou mení.74  Ako uvádzajú 
autorky v spomenutej publikácií, spoločenské trendy 
súvisiace s modernizáciou spoločnosti, globalizáciou, nástup 
postmoderných hodnôt, zmeny v rodine  a práci, menia 
postoje a správanie ľudí vo vzťahu k dobrovoľníctvu. 
Výskumy poukazujú na to, že tieto trendy sa neodrážajú 
automaticky v poklese participácie ľudí, ale v zmenách 
štýlov dobrovoľníctva. Klasický štýl dobrovoľníctva je 
možné charakterizovať ako stabilný, inšpirovaný 
kolektívnymi hodnotami. To je bližšie strednej a staršej 
generácií. Nový typ dobrovoľníctva je skôr nestály, 

                                                 
74Brozmanová A. - Matulayová T. - Mračková A. a kol.: Dobrovoľníctvo 
na Slovensku - výskumné reflexie, Bratislava, Iuventa – Slovenský 
inštitút mládeže, 2012, s. 9.  
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nepredvídateľný a je záležitosťou osobných preferencií.  
Preto skôr imponuje mladej generácií. 

Nové trendy v dobrovoľníctve poukazujú aj na 
zvýšený počet zapojených seniorov do dobrovoľníctva, čo 
sa v spomenutej publikácií  zdôvodňuje  zvýšenou 
vzdelanostnou úrovňou seniorov, zmenou ich prístupu 
k životu, zmenou životného štýlu. Jednoducho 
dobrovoľníctvo je aj pre túto skupinu obyvateľov. Teda aj 
na Slovenskou spôsob ako byť aktívnym, ako pracovať. 

Čo však motivuje ľudí k dobrovoľníckej činnosti ? 
To je neustále v centre pozornosti výskumníkov, 

ktorí majú snahu porozumieť  rozhodnutiu dobrovoľníkov. 
Slovenských dobrovoľníkov motivuje presvedčenie, že je 
dôležité, aby človek pomáhal druhým. Hlavne ak sám je 
schopný túto pomoc identifikovať a prijať. Druhým 
motivačným faktorom je spoločenská atmosféra, ktorú 
dobrovoľníctvo poskytuje. Túžba stretnúť nových ľudí 
a nadviazať nové priateľstvá. Tieto postoje sa objavili 
z prieskumu, ktorý realizovalo Prešovské dobrovoľnícke 
centrum v meste Prešov vo viacerých rokoch.  

A čo je bariérou pre zapojenie ?   
Z našich skúsenosti a lokálnych prieskumov môžeme 

smelo povedať, že ide o neinformovanosť a nepožiadanie 
o pomoc. Ľudia potrebujú výzvu, že sa môžu zapojiť a budú 
prijatí medzi skupinu dobrovoľníkov.  Medzi kolektív 
známej a dôveryhodnej  organizácie.  Je len na 
organizáciách ako zareagujú. Ako zmobilizujú svoje zdroje.  
            Ak sa organizácia rozhodne s dobrovoľníkmi    
systematicky pracovať je nevyhnutné, aby sa na ich príchod 
dôkladne pripravila a vyjasnila si, prečo by mala do svojich 
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radov prijať dobrovoľníkov. Tu už môžeme hovoriť 
o manažmente dobrovoľníkov.  

Efektívny manažment dobrovoľníkov je teoreticky 
jednoduchý, jeho zložitosť sa však prejaví až pri jeho 
realizácií. Obsahuje všetky prvky základného personálneho 
manažmentu, akými sú práca s pracovnou náplňou, osobné 
pohovory, riadenie pracovníkov, hodnotenie ich výkonu, 
ocenenie atď.75 Tento manažment sa vyznačuje aj určitými 
špecifikami. Preto je užitočné vytvoriť si v organizácií 
dobrovoľnícky program, ktorý by nemal vznikať náhodne. 
Dobre naplánované programy sú výsledkom súhry mnohých 
faktorov a manažér dobrovoľníckych programov musí 
urobiť mnohé rozhodnutia skôr, ako začne hľadať 
dobrovoľníkov pre svoj zámer. Je veľmi dôležité, aby 
vedenie organizácie spolu s jej pracovníkmi dosiahlo zhodu 
pri hľadaní dôvodov na zapojenie dobrovoľníkov do práce 
organizácie. Tieto dôvody totiž budú tvoriť základ 
„poslania“ celého dobrovoľníckeho programu.  

Riadenie dobrovoľníkov je úzko späté s pozíciou 
koordinátora dobrovoľníkov. Ide o kľúčovú úlohu 
a pozíciu človeka, ktorý sa často nemá možnosť oprieť 
o tradičné postupy a skúsenosti, preto je dôležité jeho 
pozíciu posilniť spoluprácou v rámci iných subjektov, či 
dobrovoľníckych centier, ktoré tento servis poskytujú. 
Manažment dobrovoľníckych  programov si vyžaduje 
vytvorenie istých formálnych zásad a postupov, ktoré sú 
vlastné pre konkrétnu organizáciu. K tomu sú zamerané aj 

                                                 
75 McCurly S., Lynch R. 2000. Manažment dobrovoľníkov. Bratislava: 
SAIA-SCTS, s. 16-17. 
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špecifické školenia, ktoré pomôžu manažérom úlohu 
zvládnuť.  

Kde si dobrovoľnícky program vieme predstaviť ?  
Skoro každej oblasti života spoločnosti. Reagujeme 

však na sociálnu oblasť, ktorá je aj spoločnosťou vnímaná 
ako veľmi potrebná a žiadaná. Spektrum týchto aktivít je 
rôzna. Chceme však upozorniť aspoň na jednu oblasť.  Na 
Slovensku jestvuje približne šesť stoviek domovov 
sociálnych služieb, v ktorých je ubytovaných viac ako 18-
tisíc klientov. Z tohto počtu je asi 20 % imobilných klientov. 
Myslíte si, že je tu vysoký predpoklad, že tieto zariadenia 
poskytujú program pre dobrovoľníkov ?  Žiaľ nie je tomu 
tak. Aké sú dôvody ? To  je však už iná téma, ktorá by si 
zaslúžila väčšiu pozornosť. 

Na Slovensku v súčasnosti máme 4 regionálne 
dobrovoľnícke centrá a 1 skupinu.  Ani jedno 
z dobrovoľníckych centrum na Slovensku nevzniklo 
z iniciatívy miestnej, či regionálne samosprávy. 
Mimovládne organizácie v priebehu svojej činnosti 
reagovali na  potreby jednotlivcov a organizácií a tak sa 
postupne etablovali ako dobrovoľnícke centrá.  Niektoré 
spolupracujú s univerzitami, napr. v Banskej Bystrici 
a Prešove, čo profiluje aj ich činnosť. Prvé dobrovoľnícke  
centrum založila SAIA-SCTS so sídlom v Bratislave, ktoré 
následne zaniklo.  

V súvislosti s tým, že sa rok 2011 stal Európskym 
rokom dobrovoľníctva,  dobrovoľnícke centrá si uvedomili 
dôležitosť spájania svojich síl a lobovania za spoločné 
záujmy a vytvorili Platformu dobrovoľníckych centier 
a organizácií.  
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Platforma v súčasnosti združuje už tieto existujúce 
regionálne dobrovoľnícke centrá a skupinu:  

 Nitrianske centrum dobrovoľníctva;  
 Centrum dobrovoľníctva (Banská Bystrica);  
 Prešovské dobrovoľnícke centrum; 
 Dobrovoľnícke centrum Košického kraja;  
 Dobrovoľnícka skupina Vŕba. 76 

 
3 Aktívne starnutie – solidarita medzi generáciami 

 

 
 

V roku 2010 sa pod gesciou Úradu verejného 
zdravotníctva uskutočnil dotazníkový prieskum o živote 
seniorov na Slovensku. Boli v ňom aj otázky o 
dobrovoľníckej práci. Prvá bola zameraná na ochotu, 
záujem pomáhať ako dobrovoľník bez nároku na finančnú 
odmenu v prospech iných. Určite áno a možno áno 
odpovedalo 36,7 % respondentov, z toho s podmieneným 
súhlasom 23,2 % seniorov. Z hľadiska pohlavia významne 
viac žien nevidí možnosť zapojenia sa do dobrovoľníckej 
práce pre svoj zdravotný stav v porovnaní s mužmi. Seniori, 
ktorí na predošlú otázku odpovedali áno, resp. možno áno, 

                                                 
76 Dostupné na internete: http://www.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-
7/1396_Clenstvo_v_Platforme.html (20.09.2012). 
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majú záujem pracovať ako dobrovoľníci v seniorských 
organizáciách, s deťmi, či vykonávať manuálnu činnosť.77 

Dobrovoľníctvo je priestor na využitie potenciálu 
seniorov a ich zapojenie do diania v spoločnosti a to aj 
z ohľadom na ich obmedzenia.  Je dôležité umožniť starším 
osobám byť aktívnym, aby mohli pomáhať iným seniorom, 
mládeži, či iným skupinám prostredníctvom svojich 
spolkov, klubov či iným osvedčeným spôsobom.  

  Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami 2012 si zadal tieto ciele: 
 Zvýšiť povedomie;  
 Šíriť osvedčené postupy;  
 Podnietiť tvorcov politiky a zainteresované strany na 

všetkých úrovniach k prijatiu opatrení na podporu 
aktívneho starnutia.  
 
Najnovšie iniciatívy - Slovensko  
 

 SeniorFest Bratislava 
Hlavným cieľom Bratislavy v roku 2012 je vytvoriť 

prepojenie Európskeho roka dobrovoľníctva 2011 s 
Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami 2012.  
 Ocenenia „Senior roka“ 

Fórum pre pomoc starším je národná sieť Slovenska, 
ktorá každoročne organizuje celonárodnú akciu „Senior 

                                                 
78 Dostupné na internete: http://spravy.pravda.sk/senior-dobrovolnik-
moze-byt-oporou-inemu-seniorovi-f9d-
/sk_domace.asp?c=A120402_224717_sk_domace_p05. 
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Roka“, ktorá oceňuje starších ľudí za životné postoje 
altruistickú pomoc iným a sebaobetovanie. 
 Výstava „Staroba sa nás dotýka“ 
 Počas Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity 
medzi generáciami bude Úrad vlád Slovenskej republiky vo 
svojej hlavnej budove v Bratislave na Námestí slobody 1 
zastrešovať výstavu “Staroba sa nás dotýka”. 78 
 Tento priestor sme chceli využiť na predstavenie 
možností ako využiť aktívnych seniorov na podporu 
seniorov nemobilných, ale odkázaných na pobyt v ústavnom 
zariadení. Vo všeobecnosti platí, že združovanie a spájanie 
síl zvýrazňuje silu komunity, tretieho sektora. 

Je užitočné ak  princíp subsidiarity (vzájomnej 
podpory, pomoci) je vnímaný ako klasický sociálny princíp 
katolíckej sociológie. Tento princíp chráni ľudskú osobu, 
organizácie a spoločenstvá pred nebezpečenstvom straty 
vlastnej autonómie. Zdôrazňuje právo a povinnosť vlastnej 
zodpovednosti a svojpomoci.  
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http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=972&langId=sk&countr
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Rodina v paliatívnej starostlivosti 
Halušková Eva, Tkáčová Ľubomíra 

 
Abstrakt: Paliatívna starostlivosť pokladá umieranie za 
normálny proces a nemá za cieľ urýchľovať ani odďaľovať 
smrť. Pacient a rodina sa považujú za centrálnu jednotku 
starostlivosti. Ponúka podporný systém, ktorý má rodinám 
pomôcť vyrovnať sa s ochorením blízkej osoby a s jej 
stratou. Poskytuje cestou tímového prístupu pomoc 
zodpovedajúcu potrebám pacientov a ich rodiny, vrátane 
poradenstva pri zármutku. 
 
Kľúčové slová: Rodina. Paliatívna starostlivosť. 
Multidisciplinárny tím. 

 
Family in lenitively care 

 
Abstract: Lenitively care considered dying as a normal 
process and it does not have an aim to accelerate or 
postpone the death. Patient and family are considered to be 
the central unit of care. It offers a support system to help 
families cope with the disease or loss of close person. 
Provides assistance through a team approach, meets the 
needs of patients and their families, including counseling for 
grief. 
 
Keywords: Family. Lenitively care. Multidisciplinary team. 
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Úvod 
 

Problematika paliatívnej starostlivosti sa stáva 
jedným z hlavných cieľov zdravotníckej politiky. Rozvoj 
tejto starostlivosti podporilo zriadenie Európskej asociácie 
paliatívnej starostlivosti (EAPC). Asociácia je centrom pre 
všetkých, ktorí sa zaoberajú paliatívnou starostlivosťou na 
úrovni vedeckej, klinickej a sociálnej. Je určená pre lekárov, 
sestry, sociálnych pracovníkov, psychológov, duchovných 
a dobrovoľníkov.79  

Paliatívna a hospicová starostlivosť zabezpečuje 
poskytovanie komplexnej starostlivosti o pacientov v 
terminálnom štádiu ochorenia, ktorá sa realizuje 
prostredníctvom paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Paliatívna starostlivosť je prístupom, ktorý sa snaží zlepšiť 
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. Zahŕňa zdravotnú starostlivosť 
poskytovanú lekárom, ošetrovateľskú, psychologickú 
a liečebnopedagogickú starostlivosť (u detí), rehabilitáciu, 
duchovnú starostlivosť a sociálne poradenstvo. Aplikáciu 
paliatívnej starostlivosti do praxe umožnilo schválenie 
Koncepcie odboru paliatívnej medicíny, ktorá bola 

                                                 
79 KRIŽANOVÁ, K. 2009. Správa z 10. Kongresu Európskej asociácie 
paliatívnej starostlivosti v Budapešti v dňoch 7.-9.6. [online]. [Cit. 2009-
01-14]. Dostupné na internete:  
http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=2599. 
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uverejnená vo vestníku MZ SR 19. augusta 2002, čiastka 
25-26, ktorá bola neskôr nahradená Koncepciou zdravotnej 
starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane 
hospicovej starostlivosti č. 17463/OZS zo dňa 19. 6. 2006.  
Hospicová starostlivosť je podľa tejto koncepcie vymedzená 
ako „paliatívna starostlivosť poskytovaná pacientom 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúcim pacientom 
hospicom ako samostatným zdravotníckym zariadením.“ 
Zahŕňa všetky prvky paliatívnej starostlivosti: paliatívnu 
medicínu, ošetrovateľskú, psychologickú, spirituálnu, 
respitnú a terminálnu starostlivosť, ako aj starostlivosť o 
pozostalých. Môže sa poskytovať formou ústavnou 
i ambulantnou (mobilný hospic).  

Paliatívna starostlivosť resp. medicína sa poskytuje 
formou: 
A. ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 
medicína v podobe domácej starostlivosti (návštevná služba 
vykonávaná mobilným hospicom), prostredníctvom 
ambulancií paliatívnej medicíny a stacionárov paliatívnej 
medicíny (poskytujú celodennú ambulantnú paliatívnu 
starostlivosť kratšiu ako 24 hodín); 
B. ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 
medicína, ktorú vykonávajú hospice, oddelenia paliatívnej 
medicíny a jednotky paliatívnej medicíny (zriaďované pri 
geriatrických, iných zdravotníckych a sociálnych 
zariadeniach. 
 Moderná paliativná starostlivosť podľa Markovej80: 

                                                 
80 MARKOVÁ, A.  2009. Hospic do kapsy. 1. vyd. Praha: Cesta domů, 
2009. 100 s. ISBN 978- 80-254-4. 
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 neodvracia sa od nevyliečiteľne chorých, ale chráni 
ich dôstojnosť a kladie dôraz na kvalitu života; 

 dokáže úspešne zvládať bolesť a ďalšie sprievodné 
javy záverečných štádií smrteľných ochorení; 

 je založená na interdisciplinárnej spolupráci a na 
komplexnom pohľade na chorého človeka a zahŕňa v 
sebe psychologické, sociálne a spirituálne aspekty; 

 vychádza z individuálnych prianí a potrieb 
pacientov, rešpektuje ich hodnotové    
priority a chráni práva pacientov na sebaurčenie; 

 zdôrazňuje význam rodiny a najbližších priateľov, 
nevytrháva chorých z ich prirodzeného prostredia, 
ale umožňuje im, aby posledné obdobie života 
prežili v    dôstojnom a príjemnom prostredí a v 
spoločnosti svojich blízkych; 

 ponúka všestrannú, účinnú podporu príbuzným a 
priateľom umierajúceho a pomáha im zvládať ich 
zármutok i po smrti blízkeho človeka; 

 vychádza zo skúsenosti, že existuje rozdiel medzi 
zlou a kvalitnou starostlivosťou o umierajúceho, a že 
umieranie nemusí byť sprevádzané smútkom, 
bolesťou a   nezmyselným utrpením. 

 Paliatívnu starostlivosť je dôležité realizovať vo 
všetkých rovinách ľudskej existencie. Uspokojiť všetky 
potreby terminálne chorého a umierajúceho pacienta, 
vytvoriť okolo neho atmosféru lásky, bezpečia a pokoja 
nemôže samozrejme jeden človek. Uspokojovanie potrieb 
terminálne chorého a umierajúceho pacienta si vyžaduje 
humánnosť, rešpektovanie všetkých etických princípov, 
erudovanosť, manažérske schopnosti, psychickú pohodu a 
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fyzickú zdatnosť. Nevynímajúc ani potrebu kvalitnej úrovne 
materiálno – technického zabezpečenia prostredia, v ktorom 
je paliatívna starostlivosť poskytovaná. Tímová spolupráca s 
odborníkmi, no nepochybne aj s rodinou chorého je 
absolútne nevyhnutná.81 Rodina má podľa Mokrejšovej82 v 
paliatívnej starostlivosti prioritnú úlohu. Rodinu by sme 
mali v starostlivosti o umierajúceho čo najviac podporovať a 
ponúknuť jej všestrannú pomoc a funkciu rodiny suplovať 
len v prípade jej nefunkčnosti, alebo pri jej absolútnej 
absencii. Na pomoc umierajúcim sa myslí permanentne, ale 
na tých, ktorí sa o nich starajú, sa častokrát zabúda. V 
prípade, že sa podarí včas špecifikovať aj potreby rodiny, 
rodina sa s ochorením a smrťou blízkej osoby stotožní oveľa 
lepšie. Dostaví sa pocit zmierenia a nedôjde k ich 
vyčerpaniu až vyhoreniu. 
            Pomôcť rodinám, ktoré sa starajú o nevyliečiteľne 
chorých a umierajúcich môže respitná starostlivosť. 
Respitná starostlivosť je forma starostlivosti, ktorej hlavným 
cieľom je umožniť rodinným príslušníkom krátkodobý 
oddych od starostlivosti, ktorú poskytujú umierajúcemu. 
Táto starostlivosť môže byť poskytnutá v prípade potreby 
lekárskeho ošetrenia či dôvodu dovolenky. Respitná 
starostlivosť je poskytovaná v nemocniciach, hospicoch, 

                                                 
81 KILIKOVÁ, M., CINOVÁ, J. 2008. Paliatívna ošetrovateľská 
starostlivosť ako metóda uspokojovania potrieb v onkologickom 
ošetrovateľstve. In Abstrakty z konferencie sestier, XII. Košické 
chemoterapeutické dni, 2008, s. 4. 
82 MOKREJŠOVÁ, L. 2011. Rodina v paliativní péči. In Sestra. ISSN 
1210-0404, 2011, roč. 21, č. 10, s. 50-52. 
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domovoch pre seniorov.83 Pacienti v zariadeniach, ktoré 
zabezpečujú respitnú starostlivosť, môžu zotrvať 1 až 3 
mesiace. Táto forma starostlivosti je spoplatnená a výška 
finančnej úhrady závisí od poskytovateľa.84 
 Nezastupiteľnou zložkou v multidisciplinárnom tíme 
je pravidelné hodnotenie práce. Účelom hodnotenia je 
zvýšiť nielen motiváciu pracovníkov, ale aj zachovať 
bezpečnosť pri poskytovaní starostlivosti, či podporiť 
profesionálny rast. Hodnotí sa práca tímu, ale aj 
konkrétnych osôb v tíme. Pri individuálnom hodnotení sa 
využíva princíp manažérskej supervízie. Supervízia je 
intenzívny, medziľudský vzťah, do ktorého vstupujú 
supervízor (učiteľ), supervidovaný a sprostredkovane aj 
pacient. Jej cieľom je zlepšiť schopnosť pomáhať ľuďom. 
Jedná sa o veľmi účinný nástroj hodnotenia práce u 
zainteresovaných osôb.85 Hlavnou úlohou profesionálnych 
členov paliatívneho tímu je komplexné zhodnotenie stavu 
pacienta a jeho rodiny. Zhodnotenie zahŕňa 
zdokumentovanie stavu ochorenia – diagnostiku a prognózu, 

                                                 
83 ŠPINKOVÁ, M., ŠPINKA, Š. 2004. Standardy domácí paliativní 
péče. [online]. Praha: Hospicové občanské združení Cesta domů, 2004. 
[cit. 08.01.2012]. ISBN 80-239-4329-4. Dostupné z:  
http://www.umirani.cz/res/data/010/001129.pdf.  
84 KALVACH, Z. - MAREŠ, J. - PRUDKÝ, L. a kol. 2004. Umíraní a 
paliativní péče v ČR (situace, reflexe, vyhlídky). [online]. Praha: 
Hospicové občanské združení Cesta domů, 2004. [cit.09.09.2012]. ISBN 
80-239-      2832-5. Dostupné z: http://www. 
umirani.cz/res/data/010/001130.pdf. 
85 MARKOVÁ, M. 2010. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. 
Praha: Grada, 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-3171-1. 
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sprievodné zdravotné a psychické poruchy, fyzické a 
psychické symptómy, zhodnotenie sociálnych – kultúrnych 
a duchovných aspektov a preferencie plánov. Členovia tímu 
koordinujú svoje aktivity a efektívne si sprostredkúvajú 
nové informácie. Informácie sú v adekvátnej forme podané 
pacientovi a jeho rodine, na základe ktorých robia dôležité 
rozhodnutia o ďalšom spôsobe poskytovanej starostlivosti. 
Interdisciplinárny tím pravidelne prehodnocuje a kontroluje 
plán starostlivosti na základe predchádzajúcej konfrontácie s 
pacientom a jeho rodinou. Interdisciplinárny tím je 
garanciou vysoko kvalitnej a špecializovanej starostlivosti. 
Členovia tímu sú profesionálni poskytovatelia paliatívnej 
starostlivosti, ktorí sú schopní saturovať fyzické – psychické 
– sociálne a spirituálne potreby pacienta a jeho rodiny. 
Prioritou sú vyškolení, erudovaní a certifikovaní pracovníci. 
Pomoc od profesionálov sa pacientovi a rodine dostáva 24 
hodín denne, 7 dní v týždni.5 
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Prednosti hospicovej starostlivosti o onkologicky 
chorých pacientov 

Hanobik František, Kubík Ferdinand 
 
Abstrakt: V súčasnosti sa terminálne chorí ľudia dostávajú 
mimo tradičných rodinných väzieb a vzťahov, často na okraj 
spoločnosti. v niektorých prípadoch sa už len čaká na ich 
odchod do večnosti, pretože svojou prítomnosťou a 
neustálou potrebou starostlivosti počas choroby, ktorá ich 
sprevádza, sú rodine aj spoločnosti na príťaž.  
 
Kľúčové slová: Choroba. Hospic. Hospicová starostlivosť. 
Nádorové onemocnenie. Smrť. 

 
The advantages of hospice care patients 

about cancer patients 
 

Abstract: At present, the terminally ill people are getting 
away from the traditional family ties and relationships, often 
on the edge of society. in some cases, just waiting for their 
departure to eternity, because by their presence and constant 
need for care during illness, which accompanies them, are a 
family of a burdensome as well.  
 
Keywords: Disease. Hospice. Hospice care. Of cancer. 
Death. 
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Úvod 
 

Onkologické ochorenie je veľmi silný zásah do 
života každého pacienta. Nepostihuje len telesné zdravie, 
ale aj duševné a sociálne vzťahy chrého človeka. 
Diagnostikovanie tak závažného ochorenia zasahuje najmä 
psychiku človeka. V dnešnej dobe poznáme mnohé osudy 
ľudí, ktorí úspešne zvládli boj s rakovinou. Medicína nám 
dnes ponúka rôzne metódy liečby a pri včasnom 
diagnostikovaní sa dá predpokladať aj úspešné ukončenie 
liečby. Po zdraví túži asi každý človek a preto si zdravie 
vysoko ceníme. Pracovník pracujúci s onkologickými 
pacientami, musí byť silnou osobnosťou, pretože práca  
s terminálne chorým človekom je zvlášť náročná v 
porovnaní s inými menej psychicky náročnými záťažami. 

V onkologickej oblasti je dôraz kladený 
predovšetkým na prevenciu a včasnú diagnostiku ochorenia, 
so zreteľom na jej cieľ a význam ako i pozíciu sociálneho 
pracovníka. Práca s ťažko chorým pacientom je založená na 
empatii, dôvere a pomoci chorému aj príbuzným 
onkologického pacienta a jeho potrebám. Teoretické 
znalosti odborníkov a nadobudnuté poznatky nám pomohli 
pochopiť hlboký zmysel tejto náročnej práce ako povolania. 
Hodiny trávené medzi onkologicky chorými pacientami 
nám pomohli vnímať ochorenie z rôznych aspektov človeka 
a pochopiť prežívanie chorého aj jeho správanie pri zistení 
závažného ochorenia. 

 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

129

1 VÝSKYT RAKOVINY 
 
„Národný onkologický register zbiera, analyzuje a 

štatisticky vyhodnocuje výskyt zhubných nádorov v celej 
Slovenskej republike a realizuje epidemiologické štúdie. 
Analýzy i štúdie zachytávajú distribúciu, rozsah a vývoj 
ochorení na zhubné nádory a úmrtí na tieto ochorenia. 
Zároveň naznačujú vývoj, ako aj možné príčinné a 
sprievodné faktory ich vzniku. Výsledky epidemiologických 
štúdií z registra vytvárajú predpoklady pre realizáciu 
preventívnych a intervenčných programov. Register tiež 
participuje na medzinárodných projektoch a štúdiách, 
koordinovaných európskym, ale aj svetovými inštitúciami 
(IARC, IACR, ENCR). "  

Povinné hlásenie zhubných nádorov na Slovensku 
bolo zavedené od roku 1952. Ako populačný register 
vznikol v roku 1976. Úlohou registra je viesť doživotnú, 
dlhodobú evidenciu onkologických pacientov zo Slovenskej 
republiky. Údaje z registra majú charakter zdravotnej 
dokumentácie. Sú súčasťou európskej a svetovej databázy o 
incidencii a mortalite zhubných nádorov.86  

Rozsah výskytu zhubných nádorov v jednotlivých 
štátoch poskytovala v minulosti výhradne štatistika príčin 
smrti. Význam údajov o mortalite na zhubné nádory a ich 
využitie na výskum týchto ochorení vrcholil v rokoch po 
druhej svetovej vojne. V prípade ochorení na zhubné 

                                                 
86NÁRODNÝ REGISTER NÁDOROVÝCH OCHORENÍ V SR 
http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-
registre/Pages/Narodny-register-pacientov-snbsponkologickym-
ochorenim.aspx, s. 1. 
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nádory bola táto skutočnosť ovplyvnená nielen rozdielnou 
letalitou nádorov jednotlivých lokalizácií a typov, ale aj 
pokrokmi v ich liečbe. Na Slovensku vznikol pod názvom 
Národný onkologický register Slovenskej republiky (v 
skratke NOR SR) populačný register v roku 1976. pričom 
pokryl celé územie štátu a to spätne od roku 1968. Register 
založil, odborne a metodicky viedol až do roku 2005 doc. 
MUDr. Ivan Pleško, DrSc. 

Hlásenie prípadov nádorových ochorení je 
legislatívne upravené v zákone 576/2004 Z.z. o zdravotnej 
starostlivosti. Základom na udržanie dosiahnutej úrovne je 
kvalita zozbieraných údajov. Podľa § 44 ods. 10 písm. „c" 
zákona 576/ 2004 „je povinný vypísať hlásenie každý lekár, 
ktorý diagnostikuje nádor na základe výsledku 
mikroskopického vyšetrenia, alebo lekár, ktorý rozhodne o 
tom, že sa nádorová lézia nebude mikroskopicky 
verifikovať".  

Povinnosť hlásiť výskyt nádorového ochorenia je 
integrálnou súčasťou liečebno-preventívnej starostlivosti, jej 
porušenie môže viesť k disciplinárnym a sankčným 
opatreniam voči poskytovateľovi.. 

„Úlohou Národného registra Slovenskej republiky je 
viesť doživotnú, dlhodobú evidenciu onkologických 
pacientov zo Slovenskej republiky, doplňovať údaje o 
chorom a jeho chorobe, s rešpektovaním medzinárodne 
akceptovaných klasifikačných systémov (MKCH, MKCH-O, 
TNM) a za prísneho dodržiavania zákona o osobných 
údajov".  

Onkologické registre sa rozdeľujú na nemocničné a 
populačné. Nemocničné zbierajú údaje len z určitého 
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zdravotníckeho zariadenia, respektíve populácie a naopak 
populačné onkologické registre, pokiaľ sú celoplošné, 
zbierajú a vyhodnocujú všetky prípady zhubných nádorov 
diagnostikované v danom štáte. Od 1. novembra 2005 bol 
Národný onkologický register SR delimitovaný pod Ústav 
zdravotníckych informácií a štatistiky v Bratislave. Od 1. 
februára 2006 sa táto inštitúcia nazýva Národné centrum 
zdravotníckych informácií. I napriek zmene zostanú výstupy 
NOR v rovnakej kvalite a ešte širšom rozsahu, ako tomu 
bolo doteraz.87  

V roku 2006 bolo na Slovensku zaznamenaných 
spolu 25 894 novozistených ochorení, z toho 13 241 mužov 
a 12 653 žien. Každý rok toto číslo postupne narastá. Vývoj 
incidencie nádorových ochorení má charakter mierneho 
vzostupu. Prístupom do databázy hospitalizovaných sa 
podarilo znížiť počty prípadov zistených iba z údajov 
uvedených v hlásení o úmrtí. 

V posledných rokoch pribúda ročne viac ako 25 000 
novohlásených prípadov zhubných nádorov. Z toho takmer 
70% tvoria muži a ženy vo veku nad 60 rokov. Pre vysoký 
počet novohlásených prípadov jej mieru v SR u oboch 
pohlaví najviac ovplyvňuje veková skupina nad 60 rokov. 
Tieto skutočnosti naznačujú, ktoré vekové skupiny 
vyžadujú zvýšenú mieru zdravotnej starostlivosti. Pre 
efektivitu preventívnych opatrení je systematické 
monitorovanie zmien vo výskyte zhubných nádorov podľa 

                                                 
87 ONDRUŠOVÁ, M. 2006. Národný onkologický register 
slovenskej republiky - základný zdroj informácií v zdravotníckej 
politike, [online]. Bratislava : 2006. [citované 2010. 27.10]. Dostupné 
na internete www.meduca.sk. 
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vekových skupín veľmi dôležité. U mužov miera incidencie 
za 20 rokov poklesla jedine vo vekovej skupine 40 - 49 
ročných mužov o 10, 4%. Vo všetkých ostatných vekových 
skupinách miera incidencie stúpla. U žien pozorovať nárast 
incidencie vo všetkých hodnotených vekových skupinách. 
Stúpajúce celkové hodnoty incidencie u žien sú podmienené 
hlavne vzostupom ochorení na zhubné nádory prsníkov vo 
vekových skupinách nad 40 rokov.88  
 
2 LIEČBA RAKOVINY 

 
Všeobecne sa liečba rakoviny člení do štyroch 

hlavných kategórií - operácia, ožarovanie, chemoterapia a 
biologická terapia. Primárne treba využiť akýkoľvek z 
týchto postupov a tento je pre daný typ rakoviny hlavnou 
liečbou.  

Adjuvantívna liečba pomáha zlikvidovať rakovinové 
bunky mikroskopických rozmerov, ktoré nie je možné 
odstrániť operatívne. Za účelom kontroly známych alebo 
potencionálnych ložísk metastáz sa pred začatím primárnej 
liečby nasadzuje neoadjuvantívna terapia. Táto liečba sa 
zameriava na miesto, kde je vysoké riziko rakovinového 
bujnenia. Väčšina typov rakoviny sa lieči muitimodálne, 
kombináciou rôznych postupov.89  

                                                 
88http://www.nczisk.sk/Registre/Narodne-zdravotne-
registre/Pages/Narodny-register-pacientov-snbsponkologickym-
ochorenim.aspx. 
89 NEZU, A. M., et al. 2004. Pomoc pacientúrn pri zvládaní rakoviny. 

Spoločnosť pre odbornú literatúru, 2004. s. 59. 
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Neoadjuvantna terapia je liečba, ktorá sa poskytuje 
pred primárnou liečbou, pred chirurgickým zákrokom, ako 
napríklad chemoterapia, či hormonálna terapia. Väčšina 
experimentálnych terapií sa overuje na viacerých 
onkologických pracoviskách za prísne stanovených 
podmienok. 

Protinádorovú liečbu z hľadiska cieľa môžme 
rozdeliť na liečbu kuratívnu a nckuratívnu: 

• Kuratívna liečba je úplne odstránenie nádoru z 
tela a navodenie dlhodobého stavu plného zdravia, 

• Nekuratívna liečba minimalizuje veľkosť a 
aktivitu nádoru, zmierňuje prejavy a komplikácie súvisiace s 
prítomnosťou nádoru, predlžuje celkový život. 

O výbere liečebného postupu rozhoduje tím 
odborníkov. Hovoríme o multidisciplinárnom postupe pri 
liečbe nádorov. 

Chirurgická liečba je odstránenie nádoru 
chirurgickým zákrokom. Je to primárna liečba mnohých 
typov onkologických ochorení. Chirurgický zákrok môže 
potvrdiť diagnózu (biopsia), určiť v akom štádiu je 
ochorenie (klasifikácia), tlmiť vedľajšie účinky alebo 
zmierniť bolesť. Chirurgická liečba nie je vhodná pre všetky 
druhy nádorov.  

Chemoterapia využíva na ničenie nádorových 
buniek lieky - eytostatiká. Tie zamedzujú rast nádorových 
buniek, čo nakoniec môže viesť k ich zničeniu. Používa sa 
na zmenšenie alebo odstránenie nádoru, zabránenie jeho 
ďalšieho šírenia. Je to systémová liečba, lebo pôsobí na celé 
telo. Chemoterapia môže poškodiť spolu s nádorovými 
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bunkami aj bunky zdravé, čo spôsobuje výskyt nežiaducich 
účinkov ako je nevoľnosť, 

zvracanie a únavu. Niektorí ľudia môžu pociťovať 
pálenie a tŕpnutie nôh a rúk, dochádza k vypadávaniu 
vlasov. Vedľajšie účinky sa zvyčajne dajú liečiť a ustúpia 
po skončení liečby.  

Hormonálna terapia bojuje proti rakovine pomocou 
zmeny hladiny hormónov v tele. Niektoré typy rakoviny sa 
môžu šíriť a rásť len za prítomnosti prirodzených látok v 
tele, nazývaných hormóny. Pomocou nej sa zvyknú liečiť 
nádory prostaty, prsníkov alebo maternice.  

Biologická terapia nazývaná aj imunoterapia, 
stimuluje imunitný mechanizmus v tele, aby bojoval s 
onkologickým ochorením. Pomáha obnovovať funkčnosť 
imunitného systému.  

Liečba ožarovaním využíva vysokoenergetické 
rôntgenové lúče na ničenie rakovinových buniek. Má vplyv 
iba na jednu časť tela, preto ju môžeme považovať za 
lokálnu liečbu. Cieľom liečby je zmenšiť nádor pred 
operáciou, vyhnúť sa návratu nádoru po operácií alebo 
eliminovať nádorové bunky v ostatných častiach tela a 
zmierniť bolesť.90  

Podľa konkrétnej diagnózy sa lekári snažia 
poskytnúť pacientom približný časový' plán liečby. Niektorí 
ľudia sa budú liečiť až do konca života. Ak je liečba časovo 
obmedzená, majú pacienti nádej, že sa ich život vráti do 
stavu „normálnosti".  

                                                 
90 NADÁCIA NA POMOC ONKOLOGICKÝM PACIENTOM, 
http://www.npop.sk/informacne-centrum/. 
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Cieľ liečby sa člení do troch kategórii: liečba, 
kontrola apaliatívna starostlivosť. Maximálne riziko 
opätovného návratu choroby pretrváva obvykle počas 
prvých dvoch rokov po primárnej liečbe sú schopní 
objavovať vo veciach každodenných.91  

Sociálny pracovník nie je zodpovedný za liečbu 
klienta, ale stáva sa pre klienta partnerom, pomáha mu v 
prostredí hospicu ujasňovať svoje myšlienky, nachádzať 
vnútornú silu a pomoc. Je to práca náročná po fyzickej, ale 
aj emočnej stránke. 

 
3 SOCIÁLNY PRACOVNÍK V HOSPICI 
 

Práca s umierajúcimi je natoľko špecifická a 
náročná, že je potrebné venovať maximálnu starostlivosť 
pri výbere sociálneho pracovníka pre hospicové zariadenie. 
Samozrejmosťou je riadne výberové konanie, ale pred ním 
by bolo vhodné, umožniť záujemcom o túto pozíciu stáž, 
aby spoznal tím spolupracovníkov i prácu samotnú. Členom 
výberovej komisie by okrem zástupcov vedenia zariadenia 
mohol byť aj skúsený sociálny pracovník z iného hospicu. 
Vybraný uchádzač by mal mať možnosť zácviku na 
kvalitnom pracovisku. 

Osobnostné predpoklady sú pre prácu v hospici 
rovnako dôležité ako kvalifikácia. Hospicový sociálny 
pracovník by mal byť psychicky vyrovnanou osobnosťou. 
Dôraz sa kladie aj na životné skúsenosti. Hospicový 
sociálny pracovník by mal pozitívne myslieť. 

                                                 
91 NEZU, A. M., et al. 2004. Pomoc pacientúrn pri zvládaní rakoviny. 
Spoločnosť pre odbornú literatúru, 2004.  s. 29. 
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Neodmysliteľnou schopnosťou hospicového sociálneho 
pracovníka je empatia, ktorá je základom pri sprevádzaní 
ťažko chorých a umierajúcich. Znamená vcítenie sa do 
situácie umierajúceho. Empatia úzko súvisí s umením 
aktívne počúvať. Toto umenie je potrebné neustále cvičiť a 
pestovať. Ďalším dôležitým predpokladom pre prácu v 
hospici je pevné zdravie a rodinné zázemie. 

Sociálny pracovník by mal byť nielen odborníkom, 
ale predovšetkým človekom. Nevystupovať ako „profík," 
byť úprimný, neskrývať svoje pohnutie, dobre odhadnúť, 
ako sa ku chorému priblížiť a aký zachovať odstup, byť 
trpezlivý a vytrvalý, byť verný. Pri sprevádzaní 
zomierajúcich jednať pravdivo, neskrývať neistotu a bolesť, 
byť autenticky. Vedieť počúvať a chápať, mať na chorého 
čas. Byť schopný a ochotný pracovať v tíme.  

V priebehu hospicovej starostlivosti vystupuje 
sociálny pracovník aj ako poradca ohľadom sociálno-
právnych záležitostí. Stará sa o kontakt klienta s blízkymi a 
je prostredníkom medzi hospicom, rodinnými príslušníkmi 
a úradmi. Spolupracuje s lekárom pri výbere klientov do 
daného zariadenia, stanovuje sociálnu diagnózu 
a uskutočňuje sociálnu terapiu. V prípade potreby zariaďuje 
následnú starostlivosť, prípadne vykonáva terénnu sociálnu 
prácu priamo v bydlisku klienta. 

Sociálny pracovník koordinuje kultúrne aktivity pre 
klientov a pre personál, pôsobí ako koordinátor 
dobrovoľníkov a zariaďuje všetky potrebné doklady a 
zmluvy týkajúce sa ich činnosti.92  

                                                 
92 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al. 2005. Nevyliečiteľne 
chorí v súčasnosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005. s. 15. 
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Sociálny pracovník sa zameriava na konkrétnu 
sociálnu situáciu konkrétnej osoby. V tom je jeho hlavný 
prínos pre prácu multidisciplinárneho tímu. Ponúka 
praktickú a emočnú pomoc chorým aj osobám, starajúcim 
sa o terminálne chorých. Musí byť schopný pomôcť v 
zložitých situáciách, kedy potreby chorého a starajúcich sa 
osôb sú v rozpore. Musí mať prehľad o dostupnosti 
vhodných služieb na podporu chorých a ich rodín, o ponuke 
v štátnom i neštátnom sektore. Sociálny pracovník sa musí 
vo svojej práci: 

• zoznámiť sa s potrebami klienta a jeho rodiny, 
• posúdiť silu a schopnosti klienta a jeho rodiny 

zvládnuť danú situáciu, 
• vytvoriť optimálne podmienky na otvorenie sa 

chorého a jeho rodiny, aby mohli vyjadriť svoje 
pocity, 

• chápať etnické a náboženské vplyvy, 
ovplyvňované chorobou a smútkom, 

• všímať si najzraniteľnejších - závislých, detí, 
adolescentov, starých príbuzných, 

• pomôcť rodine prekonať komunikačné bariéry, 
urovnať konflikty a dobre využiť zostávajúci čas, 

• pomôcť zúčastneným prispôsobiť sa novej a 
zmenenej situácii a vyrovnávať sa s ňou, 

• radiť,  asistovať v jednaniach  s organizáciami, 
zohľadňovať potreby  chorého a starajúcich sa osôb, 

• byť spojkou medzi rodinou, učiteľom, 
zamestnávateľom, 

• zaistiť a sprostredkovať pomoc pozostalým.  
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Profesijnú kompetenciu sociálneho pracovníka 
všeobecne a hospicovú kompetenciu konkrétne nemôžeme 
kvôli komplexnosti úloh jednoducho stanoviť. Pomôžu tu 
tri kroky: vedomosti, zručnosti, postoje. Pre hospicovú 
prácu majú vedomosti a vnútorný postoj úplne zvláštny 
význam. Pracovníci, ktorí začali propagovať hospic, 
veľakrát hovoria, že ich vlastná činnosť pozostáva z 90 
percent osobného postoja a iba z 10 percent odborných 
vedomostí. Dôležitá je aj úloha sociálneho pracovníka pri 
komunikácii medzi hospicom 

Problémom súčasného stavu v rozvoji a výstavbe 
nových zariadení je financovanie projektov hospicov. 
Viaceré neziskové a charitatívne organizácie sa neúspešne 
už niekoľko rokov usilujú o založenie či výstavbu hospicov. 
Pre získanie podpory napr. z fondov EU potrebujú aj 
vlastné prostriedky, preto je v mnohých prípadoch obtiažne 
splniť tieto požiadavky - malé organizácie nie sú schopné 
získať väčšie sponzorské príspevky. 

V súčasnosti sa problém financovania týka aj 
prevádzky hospicov, ktoré sú len čiastočne dotované z 
príjmov zdravotných poisťovní, zvyšok nákladov si hradia 
samy. Hlavný zdroj vykrytia týchto nákladov je 
predovšetkým pomoc sponzorov (napr. 2 % z daní), ktorá 
však dlhodobo situáciu nerieši, niektoré hospice sú 
podporované z príspevkov klientov alebo rozpočtov miest, 
no napriek tomu sa dostávajú do straty. Z existujúcich 
zariadení sú ohrozené v súčasnosti tri hospice zriadené 
Slovenskou katolíckou charitou ale aj ďalšie zariadenia 
majú finančné problémy. 
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Podľa dostupných faktov možno zhodnotiť súčasné 
možnosti hospicovej starostlivosti ako nedostatočné z 
hľadiska územného pokrytia, zabezpečenia systému 
financovania ako aj podpory budúceho rozvoja. Na základe 
súčasného stavu možno navrhnúť opatrenia na zlepšenie 
aktuálnej situácie a rozvoj možností služieb hospicovej 
starostlivosti. 

 
4 MOŽNOSTI ROZVOJA HOSPICOVEJ 

STAROSTLIVOSTI 
 

Problémy v zriaďovaní, výstavbe a financovaní 
hospicov v Slovenskej republike sú dôsledkom neexistencie 
jednotného systému podpory týchto zariadení. Pre rozvoj 
hospicovej starostlivosti by bolo potrebné zrealizovať 
viaceré opatrenia. Predovšetkým by potrebu hospicov 
potvrdil prieskum realizovaný v rámci zdravotníckych 
zariadení so starostlivosťou o terminálne chorých. Na 
základe prieskumu by bolo možné presnejšie identifikovať 
dopyt po hospicovej starostlivosti a podniknúť ďalšie kroky. 
Druhou fázou by bolo vytvorenie jednotného systému 
financovania zariadení, napr. zvýšením podielu úhrady 
nákladov zo zdravotných poisťovní. Nádejou na zlepšenie a 
rozšírenie služieb hospicovej starostlivosti môže byť v 
budúcnosti aj spolupráca a partnerstvá hospicov s mestami, 
súkromnými organizáciami, vzdelávacími inštitúciami - 
ktoré už niektoré zariadenia v súčasnosti využívajú. V 
oblasti zriaďovania zariadení hospicovej starostlivosti by 
bolo potrebné rozšíriť možnosti financovania - poskytnutie 
pôžičky, dotácie zo štátneho rozpočtu nielen z prostriedkov 
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európskych fondov, či sponzorských darov. Možnosťou 
riešenia financovania je najmä viaczdrojový príjem 
hospicov na pokrytie nákladov, otázkou však zostáva, akým 
spôsobom by bolo možné zdroje príjmu zabezpečiť. 

Pozitívom súčasnej  situácie je vytvorenie viacerých 
spoločných organizácií hospicových zariadení, ktoré 
vzájomne apelujú na štátne orgány s otázkou riešenia 
problematiky. Integrácia všetkých existujúcich spolkov a 
organizácii do spoločného záujmového združenia by zvýšila 
pravdepodobnosť získania podpory - či už štátnej alebo 
medzinárodnej pomoci. 

Rozvoj možnosti hospicovej starostlivosti by mohli 
pozitívne ovplyvniť aj kampane, ktoré sa realizujú v 
médiách, ich intenzívnejšia a jednotná prezentácia by mohla 
byť efektívna a zaujať okrem verejnosti a j  potenciálnych 
sponzorov. 

Nakoniec jednou z možností rozšírenia hospicovej 
siete by z nášho pohľadu mohla byť aj iniciatíva samospráv 
v oblasti zriaďovania zariadení sociálnych služieb 
spojených s hospicovou starostlivosťou podľa aktuálnych 
požiadaviek v danej oblasti. 

Potrebu rozšírenia hospicových zariadení potvrdzujú 
názory mnohých odborníkov (lekárov na oddeleniach pre 
nevyliečiteľne chorých pacientov, ošetrujúcich sestier, 
pracovníkov hospicov) ale aj údaje o demografickom vývoji 
v Slovenskej republike, ktoré predpovedajú „starnutie 
populácie." Zvyšovanie počtu ľudí v dôchodkovom veku 
zvyšuje dopyt po službách sociálnej a hospicovej 
starostlivosti.  
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

141

5 HOSPIC – MIESTO ZACHOVANIA 
DÔSTOJNOSTI 
 

Hospicová starostlivosť predstavuje druh paliatívnej 
starostlivosti. V rámci histórie sa vyvíjali rozličné podoby 
hospicovej starostlivosti a zariadení. Práca v hospici zahŕňa 
interdisciplinárnu spoluprácu tímu odborných pracovníkov, 
ako aj dobrovoľnú prácu. Hospicová starostlivosť sa 
realizuje vo forme domácej alebo ústavnej starostlivosti. V 
inštitucionalizovanej forme prebieha v špecializovaných 
zariadeniach, oddeleniach zdravotníckych zariadení ale 
hospic môže tiež fungovať ako autonómne komplexné 
zariadenie. 

Podľa definície WHO z roku 2003 ..hospicová 
starostlivosť je centrálne riadený program paliatívnej 
starostlivosti cielene zameranej na zmiernenie symptómov 
choroby u terminálne chorých', u ktorých je prognosticky 
pravdepodobné prežívanie v maximálnom rozsahu 6 
mesiacov."  

Humánne orientovanú charakteristiku hospicu: 
„Myšlienka hospicu vychádza z úcty k človeku ako 
jedinečnej a neopakovateľnej bytosti. Hospic garantuje 
pacientovi, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, v 
každej situácii bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť a 
v posledných chvíľach svojho života nezostane sám." 

Hospic teda zabezpečuje komplexnú starostlivosť o 
klientov, po stránke fyzickej aj duševnej so snahou o 
maximalizáciu kvality ich života ako a j  uspokojenia ich 
biologických, duchovných či sociálnych potrieb, v prípade 
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kedy štandardné spôsoby liečby zlyhali. Hospic nesľubuje 
uzdravenie, dáva však nádej. 

Prijatie do hospicovej starostlivosti nie je 
obmedzené vekom, pohlavím, národnosťou, či inými 
rozdielmi, je podmienené len zdravotným stavom klienta. 
Na prijatie do starostlivosti je potrebné odporučenie lekára, 
alebo žiadosť klienta, či jeho rodiny. 

 Hospicová starostlivosť sa uplatňuje vtedy, ked už 
nemá význam pokračovať v predchádzajúcom spôsobe 
liečby. „Sústred'uje sa na kontrolu symptómov a 
zlepšovanie kvality zostávajúceho života. Charakterizuje 
interdisciplinárny prístup na zabezpečenie primerane 
možného komfortu, symptomatickú kontrolu, celkovú 
rehabilitáciu, dobrú komunikáciu, psychologickú podporu." 

Princípy hospicovej starostlivosti vychádzajú 
predovšetkým z: 

- úcty ku klientovi, vo všetkých dimenziách 
osobnosti, 

- akceptovania názorov, pocitov a potrieb klienta, 
- rešpektu ľudskej dôstojnosti, 
- dôslednej kontroly symptómov a zmiernenie 

bolesti, 
- psychosociálnej podpory, účasti a empatie vo 

vzťahu k      
         rodine chorého, 

- interdisciplinárnej spolupráce odborníkov v 
starostlivosti o chorého, 

- rešpektovania súkromia klienta. 
V hospicovej starostlivosti sa okrem uvedených 

princípov uplatňuje komplexný prístup starostlivosti, tzv. 
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holistický prístup, ktorý predstavuje filozofiu v paliatívnej 
starostlivosti, ktorá pacienta vníma z hľadiska jeho bio-
psycho-sociálno-spirituálnej jednoty. Ide o starostlivosť, 
ktorá rešpektuje potreby pacienta z hľadiska ducha, mysle i 
tela.  

Zámery a úlohy hospicovej starostlivosti možno 
vyjadriť v niekoľkých úrovniach. Základnými princípmi sú: 

- tvorivosť - podpora zapojenia klienta do aktívnej 
terapie, nejakej zmysluplnej činnosti, ktorá má 
podstatný význam pre psychosociálnu podporu, 
- krása - vnímanie krásy prináša pozitívne pocity, 

vyvoláva túžbu znova ju vidieť, 
- prispôsobivosť - v hospici je starostlivosť 
prispôsobená individuálnym potrebám klienta a jeho 
rodiny, 
- úcta - je hlavným princípom, klient musí vedieť, že 
si ho ošetrujúci pracovníci vážia, rešpektujú jeho 
požiadavky, sú ochotní poskytnúť vysvetlenie, ak je to 
potrebné alebo vyžadované, základom je vytvorenie 
dôvery klienta k ošetrujúcemu tímu. 

Z uvedených princípov vyplýva rozsah a zámer 
činností v hospici. Kontrola symptómov predstavuje 
poskytnutie úľavy od bolesti ale aj sprievodných 
symptómov (depresia, nechutenstvo, strach). Psychosociálna 
podpora spočíva vo vytváraní vzťahov klienta k personálu v 
hospici, klient potrebuje pozornosť, starostlivosť a empatiu 
okolia, potrebuje cítiť snahu a ochotu pracovníkov pomáhať 
mu. Tímová spolupráca zahŕňa spoluúčasť a koordinovanú 
spoluprácu viacerých odborníkov aj dobrovoľníkov v 
poskytovaní hospicovej starostlivosti - sestier, lekárov, 
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psychológov, sociálnych pracovníkov aj kňazov. Akceptácia 
klienta a uistenie predstavujú najmä prístup zo strany 
hospicového tímu, ktorý klienta uisťuje o jeho dôležitosti a 
akceptácii ako plnohodnotnej ľudskej bytosti.93 
 
ZÁVER 

 
Pri prístupe k nevyliečiteľne chorým musíme 

poukázať na nevyhnutnosť psychologickej intervencie a 
doplňujúcich a podporných opatrení pri liečebných 
postupoch. Problematika starostlivosti o terminálne chorých 
každým rokom rastie a vždy pribúdajú nielen noví pacienti, 
ale aj nové poznatky, ktoré sú potrebné pre uľahčenie 
zvládania ochorenia u pacienta aj obslužného odborného 
personálu. Onkologické ochorenie prináša do života človeka 
veľké zmeny, a to čo bolo predtým samozrejmosťou sa 
stáva ťažko dosiahnuteľným. Súčasná koncepcia kladie 
dôraz na poskytovanie takých služieb klientom, ktoré by im 
umožnili plnohodnotne žiť až do konca života. Život 
človeka sa stáva čoraz komplikovanejší a sociálny 
pracovníci by mali byť v tejto oblasti pôsobiť ako významní 
partneri. Chránia klientovo právo na súkromie a robia 
všetko preto, aby mu pomohli. Jednou z možnosti ako 
pomôcť klientovi je poradenstvo, ktorého cieľom je využitie 
zdrojov na vysporiadanie sa s problémami. Úlohy a 
postavenie sociálneho pracovníka sú dané profesionálnym 
zameraním jeho odboru. V režime zdravotnej starostlivosti 
musí zohľadňovať napĺňanie potrieb pacientov 

                                                 
93 SVATOŠOVÁ, M. 2001. Hospice a umenie sprevádzať. Bratislava: 

Lúč,  2001. s. 17.  
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a v multidisciplinárnom tíme by mal byť rovnocenným 
členom v poskytovaní komplexnej starostlivosti. 

Musíme si uvedomiť, že ľudí chorých na rakovinu 
stále pribúda a sociálny pracovník by mal byť ten, ktorý je 
pre pacienta psychickou i citovou oporou. Ak pacientovi 
prejaví mu svoju empatiu, dáva mu najavo, že ho vníma ako 
osobu, ktorá chce prežiť svoj život naplno aj v takej ťažkej 
situácii ako je onkologické ochorenie.  
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Komunikácia a hodnota ľudskej dôstojnosti v 
paliatívnej starostlivosti 

Hardy Mária, Vranková Emília,  
Bachyncová Giertliová Daniela  

 
Abstrakt: Problematika dôstojnej smrti a starostlivosti o 
ťažko a nevyliečiteľne chorého, je stále aktuálnou 
spoločenskou témou. Jednou z foriem paliatívnej 
starostlivosti je aj komplexná (holistická) pomoc terminálne 
chorým pacientom, ktorá spája sociálne, zdravotnícke, 
a liečebno-psychologické a spirituálne služby.  
 
Kľúčové slová: Hospicová starostlivosť. Ľudská 
dôstojnosť. Klinická sociálna práca. Komunikácia 
a duchovná služba.  

 
Communication and the value of human 

dignity in palliative care 
 

Abstract: The issue of death and decent care for a seriously 
and terminally ill is still a current social issue. One of the 
form of palliative care is a comprehensive (holistic) help 
terminally ill patients that combines social, health, and 
medical, psychological and spiritual services.  
 
Key words: Hospice care. Human dignity. Clinical social 
work. Communication and spiritual service. 
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ÚVOD 
 

Človek, ktorý prichádza na tento pozemský svet 
v bezmocnosti a slabosti je odkázaný na pomoc svojich 
blízkych, profesionálov pomáhajúcich profesií tak, ako 
človek, ktorý tento svet opúšťa. Smrť je pre každého 
človeka otázkou na zamyslenie, ale svojim spôsobom je 
realitou. Niekomu pomáha neodvratnosť smrti akceptovať 
náboženská viera, inému filozofia. Väčšina ľudí 
bezdôvodne myšlienky na smrť nevyhľadáva. Existujú však 
ľudia, ktorí blízkosť smrti vnímajú – ľudia nevyliečiteľne 
chorí a ich príbuzní. Úlohou paliatívnej starostlivosti je 
uľahčiť život tejto skupine ľudí, poskytnúť im primerané 
pohodlie, zmierniť utrpenie, ktoré ochorenie prináša, zvýšiť 
kvalitu ich života. 

Kvalita života je určujúcou hodnotou každého 
jednotlivca. Napriek tomu nie každý človek ju môže 
prijímať v rovnakej miere. Predovšetkým ľudia trpiaci 
nevyliečiteľnou chorobou a umierajúci ľudia potrebujú 
dôstojnú starostlivosť a kontakt s kruhom svojich blízkych. 
Tieto želania a potreby ťažko chorých sa snažia uspokojiť 
všetci zamestnanci v hospicovej starostlivosti. 

Empatia k nevyliečiteľne chorým ľuďom, ktorí sú od 
normálneho života a spoločnosti kvôli svojmu ochoreniu 
izolovaní a komunikácia s terminálne chorými je fenomén, 
ktorý pomáha týmto pacientom v najťažších chvíľach života 
vnímať pomoc ako povolanie a dar. 

Veľa sa už napísalo o živote, ale veľmi málo o smrti. 
Človek, v posledných chvíľach svojho života je odkázaný 
častokrát úplne sám na seba. Nemôžeme pred týmto 
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problémom zatvárať oči. Vidieť v tak zložitých chvíľach 
utrpenia zmysel života, ľudskú dôstojnosť v potrebách 
umierajúceho v jeho poslednej fáze zomierania je veľmi 
zložité a vyžaduje od personálu duchovný nadhľad 
a duchovnú predispozíciu. Efektívna komunikácia, potreba 
sprevádzania a smútkové poradenstvo, to sú úlohy 
sociálneho pracovníka - pomôcť chorému a jeho rodine v 
čase vyrovnávania sa so smrťou svojho blízkeho. Len takú 
pomoc možno pokladať za liečebnú, ktorá zachováva bio-
psycho-sociálnu a spirituálnu jednotu človeka 
a neznehodnocuje ani jednu z nich. 

V našich podmienkach je paliatívna a hospicová 
starostlivosť stále novým pojmom aj keď je legislatívne 
ukotvená. Napriek snahám mnohých odborníkov z radov 
lekárov, sestier a ďalších zainteresovaných pomáhajúcich 
profesií, občianskych združení i charitatívnych organizácií 
je často paliatívna starostlivosť spoločnosťou neprijímaná, 
dokonca chápaná ako hrozba pre obyvateľov byť v 
bezprostrednej blízkosti hospicového zariadenia. Často sa 
hospic spája len so smrťou, smútkom, pohrebnými 
vozidlami a podobne. Zmenu je možné dosiahnuť najmä 
osvetou, to znamená zvyšovaním informovanosti ľudí 
hlavne laickej verejnosti o potrebe zariadení paliatívnej 
starostlivosti.94  

Spirituálnu stránku osobnosti má každý človek, no 
niektorí ľudia sa domnievajú, že spirituálne potreby majú 
iba veriaci. Každý sa mnohokrát musí vysporiadať s 

                                                 
94 HANOBIK, F.: Súčasné pohľady na sociálne poradenstvo – Človek 

v terminálnom štádiu choroby v kontexte sociálneho poradenstva 
a duhovného sprevádzania. Chelm, 2011, s. 57.  
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pocitmi viny, potrebou odpustenia a zaoberať sa 
zmysluplnosťou svojho života. Paliatívna starostlivosť 
rešpektuje vieru a snaží sa napĺňať duchovné potreby 
pacienta i jeho príbuzných.95 

 

1 Ľudská dôstojnosť zomierajúceho človeka 

 
V apoštolskom liste Christifideles laici Jan Pavol II. 

nielen kresťanom, ale aj všetkým ľuďom pripomína, že 
osobná dôstojnosť je najcennejším bohatstvom, ktoré človek 
vlastní. Na základe svojej dôstojnosti je človek sám osebe a 
sám pre seba vždy hodnotou. Preto sa nesmie s ním 
zaobchádzať ako s použiteľným predmetom alebo vecou.96 

Práve prostredníctvom paliatívnej starostlivosti sa 
s umierajúcim človekom zaobchádza ako s hodnotou, 
nenahraditeľnou a jedinečnou ľudskou bytosťou, ktorá má 
osobnú dôstojnosť. V hospici sú vytvorené podmienky na 
zachovanie ľudskej dôstojnosti napriek 
obmedzeniam, prekážkam a symptómom, ktoré ochorenie 
častokrát so sebou prináša.  

Druhý vatikánsky koncil hovorí o ľudskej 
dôstojnosti, že jej jedinečnosť väzí v povolaní človeka byť v 
spojení s Bohom. Človek je pozvaný hneď od svojho vzniku 
nadviazať dialóg s Bohom. Veď jestvuje jedine preto, že ho 
Boh z lásky stvoril a že ho z lásky neprestajne udržuje. A 

                                                 
95 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al.: Nevyliečiteľne chorí v 

súčasnosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005. s. 162. 
96    JÁN PAVOL II.: Christifideles laici. 38 
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žije plne podľa pravdy, iba ak slobodne túto lásku uzná a 
oddá sa svojmu Stvoriteľovi.97 

Collste98 myšlienku ľudskej dôstojnosti prelína 
s náboženskou ideou posvätnosti života, na základe ktorej 
má každá ľudská bytosť jedinečnú vnútornú hodnotu, čiže 
zasluhuje rešpekt a ochranu bez ohľadu na osobné vlastnosti 
alebo kvality jedinca. 

Gluchman, predstaviteľ etiky sociálnych dôsledkov, 
definuje dôstojnosť, ako súbor „hodnôt a vlastností niekoho, 
resp. niečoho, čo si zaslúži úctu a rešpekt“, pričom „takou 
všeobecnou hodnotou, ktorá si zaslúži úctu a rešpekt je život 
vo všetkých svojich formách a prejavoch“.99 

S ľudskou dôstojnosťou zomierajúceho človeka úzko 
súvisí duchovná služba, ktorá je cestou na hlbinu k samej 
podstate zmyslu života a smrti. Duchovná služba by mala 
byť sprevádzaním umierajúceho človeka, nie 
presvedčovaním o náboženstve (viere). Táto forma 
komunikácie si vyžaduje veľa taktu, mala by byť postavená 
na vzájomnej dôvere, otvorení sa, zbližovaní sa a zdieľaní 
(napr. modlitbou).  

Piere Teilhard de Chardin vo svojej eseji „Zmysel 
a pozitívna hodnota utrpenia“ používa mimoriadne pôsobivé 
paralely. Život a svet prirovnáva k rozkvitnutému stromu, 

                                                 
97   DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Gaudium et spes. čl. 19 
98 COLLSTE, G.: Is Human Life Special? Religious and Philosophical 

Perspectives ona the Principle of Human Dignity. Bern : Peter Lang, 
2002, s. 14-15. 

99 GLUCHMAN, V.: Hodnota ľudskej dôstojnosti a jej miesto v etike 
sociálnych dôsledkov. In Blahová Lešková, A.: Morálny 
biocentrizmus, chápanie hodnoty života a aplikácia etiky sociálnych 
dôsledkov v (bio)medicíne, Prešov, 2011, s. 59. 
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ktorý nás pri pohľadu z diaľky prekvapí svojou krásou. Pri 
pohľade z blízka zistíme, že má aj suché a polámané konáre, 
a predsa mu to neuberá na kráse, naopak je ešte 
presvedčivejší. Nikoho to neprekvapí, lebo strom musel 
zápasiť vo svojom raste so všetkými vnútornými aj 
vonkajšími prekážkami svojho vývoja (nehodami, nečasom, 
búrkami). Život je hľadanie a tápanie. Každý pokrok, ktorý 
sa vo svete udeje, je možný len za cenu mnohých 
neúspechov a zranení. Všetci trpiaci sú výrazom tejto tvrdej, 
ale vznešenej podmienky. Nie sú to teda bezcenné 
a umenšené prvky, ale sú to tí, ktorí platia za postup 
a víťazstvo všetkých. Svet potrebuje ľudí kontemplácie 
a tých, ktorí sa modlia, ale tiež chorých, a tých, ktorí trpia. 
Trpiaci ľudia majú privilégium, aby čistejšie a húževnatejšie 
smerovali k tomu, čo je božie. A práve tým, ktorí nesú vo 
svojom oslabenom tele váhu sveta v pohybe, dáva 
Prozreteľnosť ako odmenu byť najaktívnejšími 
a najpodstatnejšími aktérmi tohto pokroku.100 

 
2 Komunikácia so zomierajúcimi 

 
Základným morálnym predpokladom každej 

komunikácie je úcta k pravde a služba pravde. Pre ľudskú 
komunikáciu je podstatná sloboda hľadať pravdu a hovoriť 
pravdu, nielen pokiaľ ide o udalosti a informácie, ale aj a 

                                                 
100 TEILHARD DE CHARDIN, P.: Smysl a pozitívní úloha utrpení. In 

Bolest a naděje. Deset eseju o osobním zrání. Praha : Vyšehrad, 1971, 
s. 255-258. 
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predovšetkým pokiaľ ide o prirodzenosť a určenie ľudskej 
bytosti.101 

Podľa Frankla v utrpení „uskutočňuje človek 
postojové hodnoty.“102 Komunikácia je jedným 
z prostriedkov ako urobiť utrpenie pre človeka 
znesiteľnejším. Môžeme to tiež nazvať zápasom proti 
onemeniu. Predpokladom pre spoluprácu je otvorený dialóg. 
Komunikácia dáva priestor pre vyrozprávanie sa, 
posťažovanie si, napomáha prijať utrpenie a rozvíja 
solidaritu s trpiacim.103 

V paliatívnej starostlivosti O'Connor, Aranda104 
používajú termín terapeutická komunikácia v zmysle 
vedomého, zámerného a účelového využitia verbálnych 
a nonverbálnych komunikačných vedomostí v priebehu 
interakcie s pacientom. Cieľom je zhodnotenie problémov, 
emocionálnych prejavov a zistenie pacientových obáv a 
starostí. Kvalitná komunikácia môže nielen pozitívne 
ovplyvniť psychický stav a kvalitu života ľudí 
s terminálnym ochorením, ale môže taktiež napomôcť v 
zmiernení telesných symptómov. 

                                                 
101 PETRO, M.: Pravda ako kľúčová etická požiadavka v sociálnej a 

masmediálnej komunikácii. In: Europa Gospodarka Media. Lublin-
Tomaszów Lubelski : POLIHYMNIA, 2007, s. 41.   

102 FRANKL, V. E.: Lékařská péče o duši. Brno : Cesta, 2006, s. 108. 
103 JANKOVSKÝ, J.: Etika pro pomáhajíci profese. Praha : Triton, 
2003, s. 129. 
104 O'CONNOR, M. - ARANDA, S.: Paliatívni péče pro sestry všech 

odboru. Praha : Grada, 2005, s. 97.  
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Poledníková105 zdôrazňuje, že rozhodujúci význam 
vo verbálnej komunikácii má rozhovor a že je rovnako 
dôležitý ako základná ošetrovateľská starostlivosť či 
požiadavka na zmiernenie bolesti. Nonverbálna 
komunikácia je zdroj mnoho významných informácií, ktoré 
môžu významne pomôcť pri uspokojovaní potrieb chorého 
človeka v terminálnom štádiu. Schopnosť rozpoznať pocity 
a želania zomierajúceho na základe nonverbálnych prejavov 
(mimiky, gestiky, haptiky, proxemiky) môžu zvýšiť kvalitu 
poslednej fázy života chorého. 

Výrost, Slaměník106 delia komunikáciu na verbálnu a 
nonverbálnu. Vo verbálnej komunikácii používame verbálne 
prostriedky hovorených alebo písaných znakových sústav. 
Pri nonverbálnej komunikácii sa používajú mimoslovné 
prostriedky, ako je zrakový kontakt, gesto, dotyk, 
priestorové umiestnenie, pohyby, výrazy tváre. 

Paliatívna medicína má za cieľ pomáhať 
nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim udržať dobrú kvalitu 
života i v situácii ťažkého ochorenia. Otvorená empatická 
komunikácia s pacientom a jeho rodinou je pre dosiahnutie 
tohto cieľa kľúčová. Prostredníctvom komunikácie môžeme 
porozumieť pacientovým túžbam, prianiam a následne 
zaistiť uspokojenie potrieb zomierajúceho. Efektívna 
komunikácia s pacientom nám umožní zistiť pacientove 
hlavné sociálne problémy a pocity, pomôcť pacientovi 
prijať negatívne správy, spolupracovať pri rozhodovaní 

                                                 
105 POLEDNÍKOVÁ, Ľ.: Geriatrické a gerontologické poradenstvo. 

Martin :          Osveta, 2006, s. 216. 
106 VÝROST, J. – SLAMĚNÍK, I.: Sociálni psychologie. Praha : Grada, 

2008, s. 336. 
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o liečbe. Musíme si uvedomiť, že celú komunikáciu 
s klientom/pacientom si určuje sám klient. On je aktérom 
celej komunikácie na základe svojho zdravotného stavu 
a momentálnej situácie, v ktorej sa nachádza. 

Komunikácia so zomierajúcim je veľmi náročná a 
vyžaduje si schopnosť empatie, umenia aktívne počúvať, ale 
i vyrovnania sa s vlastnou smrteľnosťou. Pri rozhovore je 
potrebné rešpektovať právo zomierajúceho na pravdivé 
informácie a dbať na princíp podávania informácií o 
zdravotnom stave iba lekárom, čo je zakotvené v Charte 
práv pacienta Slovenskej republiky v Článku 3 z roku 2001. 

Pri komunikácii so zomierajúcim sa môžeme 
dopustiť rôznych chýb. O'Connor, Aranda107 dodávajú, že 
nedostatočné vzdelanie, nedostatok vedomostí a času 
komplikujú komunikáciu v mnohých zdravotníckych 
zariadeniach. Komunikácia v zariadeniach paliatívnej 
starostlivosti je často náhodná a chýba jej akýkoľvek účel 
a preto uvádzajú zoznam dôležitých vedomostí pre 
efektívnu komunikáciu:  

- príprava prostredia - zabezpečenie súkromia a 
dostatok času; 

- vyjasnenie účelu rozhovoru; 
- navodenie dôvery; 
- aktívne počúvanie a analýza verbálnych a 

neverbálnych prejavov pacienta; 
- objasnenie problémov; 
- zaistenie výsledkov; 
- empatia. 

                                                 
107 O'CONNOR, M. - ARANDA, S.: Paliatívni péče pro sestry všech 

odboru. Praha : Grada, 2005, s. 157.  
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„Empatia úzko súvisí s komunikáciou, pretože 
práve empatická odpoveď a tiež aj empatické počúvanie sú 
veľkou pomocou a podporou pre druhého človeka."108  

Pri práci s klientom v hospicovej starostlivosti sociálny 
pracovník využíva viacero metód klinickej sociálnej práce. 
Medzi základné metódy môžme zaradiť rozhovor, „ktorý 
zahŕňa empatiu, prejav úcty, rešpektu a pozornosti, 
skutočnosť, že klientovi dá niekto najavo, že je dôležitý, že 
ho prijíma s jeho momentálnou náladou, názormi, 
minulosťou, je pre daného človeka veľmi cenné a pozitívne 
to ovplyvňuje jeho prežívanie v posledných chvíľach 
života."109 

Mühlpachr110 hovorí, že v živote nám odchod 
blízkych ľudí pripomína konečnosť vlastného života. Vo 
väčšine nemáme žiadnu alebo len minimálnu skúsenosť so 
sprevádzaním ľudí, ktorým sa už v neďalekej budúcnosti 
rysujú hranice ich života. Situácia blížiacej sa smrti blízkeho 
človeka je vnímaná ako hrozná životná skúška. Je tým 
ťažšia, čím je väčší citový vzťah k zomierajúcemu a čím 
menej vieme o tom, čo nás na tejto ceste čaká. 
 
3 Komunikácia sociálneho pracovníka s príbuznými  

 
V rámci interdisciplinárneho tímu hospicového 

zariadenia má sociálny pracovník nezastupiteľné miesto pri 

                                                 
108 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al.: Nevyliečiteľne chorí v 

súčasnosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005, s. 94. 
109 HROZENSKÁ, M. a kol.: Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin : 

Osveta, 2008, s. 147. 
110 MUHLPACHR, P.: Základy gerontológie. Brno: MSD, 2008, s. 113. 
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riešení sociálnych problémov a z tohto dôvodu sme 
presvedčení, že je veľmi dôležitá správna komunikácia nie 
len pri sprevádzaní terminálne chorého klienta, ale i jeho 
rodiny. S rodinou sa sociálny pracovník stretáva v súvislosti 
so sprevádzaním ale i v rámci smútkového poradenstva. 
Členovia rodiny nemusia byť vždy spojení pokrvným alebo 
právnym zväzkom. Rodinu môže tvoriť manželský pár, 
rozvetvené príbuzenstvo alebo priatelia či susedia. V praxi 
sa osvedčilo spýtať sa pacienta, koho pokladá za svoju 
rodinu. 

Svatošová111 uvádza, že komunikácia s príbuznými sa 
začína pri prvom kontakte, ktorý sa väčšinou deje 
prostredníctvom telefonického rozhovoru. Príbuzní sa 
zväčša informujú o tom, čo zariadenie ponúka a aké sú 
podmienky prijatia. Volajúci musí z rozhovoru so sociálnym 
pracovníkom vycítiť, že mu na jeho probléme záleží a že je 
tu pre neho. 

Svatošová112 upozorňuje, že „vždy je nutné, aby si 
sociálny pracovník podrobne zmapoval situáciu. Musí si 
ujasniť o aký typ rodiny ide, či je funkčná, starostlivá, 
milujúca alebo sa s ňou ani veľmi nedá počítať. Je tiež nutné 
rešpektovať všetky kultúrne, náboženské, etnické i iné 
zvyklosti tej ktorej rodiny." 

Často sa stáva, že blízki majú nereálne očakávania v 
súvislosti so zdravotným stavom zomierajúceho. Veria, že 

                                                 
111  SVATOŠOVÁ, M.: Hospic. Umenie sprevádzať. Bratislava: Lúč, 

2001, s. 73. 
112 SVATOŠOVÁ, M. In DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al.: 

Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava : Spolok svätého 
Vojtecha, 2005, s. 205. 
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ich príbuzný začne opäť chodiť a žiť ako predtým. V 
komunikácii s rodinou, či priateľmi sa môžu vyskytnúť 
rôzne bariéry. V tom prípade je úlohou sociálneho 
pracovníka pomáhať tieto bariéry prekonať alebo aspoň 
minimalizovať. Pokiaľ má sociálny pracovník možnosť 
kontaktu s rodinou, priateľmi stimuluje ich k vyjadrovaniu 
svojich pocitov pred klientom, ale taktiež ich oboznámi 
čoho sa majú pri komunikácii zo zomierajúcim vyvarovať. 

Vorlíček113 sa zmieňuje, že členovia rodiny sú 
mnohokrát v inej fáze zmierenia sa so smrťou ako samotný 
klient. Vtedy je potrebné zmierňovať konflikty, ktoré 
vyplývajú z tejto situácie. Klient a rodina určite ocenia 
partnerský prístup sociálneho pracovníka.  

Sociálni pracovníci si musia uvedomiť, že pri 
komunikácii s príbuznými, ktorí majú pred očami blízku 
smrť milovanej osoby, obzvlášť trpia štyrmi druhmi strachu, 
ktoré sú podobné obavám zomierajúcich: strach z neistoty, 
strach z utrpenia, strach zo straty, strach zo zlyhania. Strach 
a úzkosť sprevádza nespavosť a neschopnosť oddýchnuť si. 
V týchto okamihoch môžu byť prínosné rôzne relaxačné 
techniky. Príbuzných mnohokrát sprevádzajú pocity viny, 
niekedy nemajú so smrteľne chorým vyriešený osobný 
vzťah, či už kvôli hnevu, alebo potrebe odpustiť. V tejto 
chvíli potrebujú hovoriť a poradiť sa s niekým, kto by ich 
konanie neodsudzoval. Je preto vhodné, aby ich sociálny 

                                                 
113  VORLÍČEK, J. a kol.: Paliativní medicína. Praha : Grada 

Publishing, 2004, s. 389. 
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pracovník vypočul, podporil a prejavil empatiu a 
porozumenie v každom rozhovore.114 

Prioritou sociálneho pracovníka je podporovať 
komunikáciu všetkých zúčastnených na starostlivosti o 
zomierajúceho. No začínať rozhovor v tomto kontexte si 
vyžaduje skúsenosti v prístupe k ľuďom v krízových 
situáciách a znalosti toho, akú pomoc, povzbudenie a oporu 
poskytnúť zúčastneným. Rodina má mnoho úloh a 
povinností, ktoré musí zvládnuť pri sprevádzaní smrteľne 
chorého. 

„Ak sociálny pracovník usúdi, že už nie je v 
možnostiach členov rodiny adekvátne záťaž zvládať, 
odporučí mu návštevu u psychológa. Venovať sa treba 
predovšetkým členom rodiny, u ktorých je predpoklad, že 
majú problém vyrovnať sa s danou situáciou."115  

Úloha sociálneho pracovníka je v paliatívnej 
starostlivosti potrebná čo je zakotvené aj v personálnom 
obsadení interdisciplinárneho tímu Koncepcie zdravotnej 
starostlivosti paliatívnej medicíny, vrátane hospicovej 
starostlivosti z roku 2006. Sociálny pracovník ako 
profesionál v pozitívnom zmysle vplýva na zomierajúceho 
a taktiež jeho príbuzných. Preto sme presvedčení a 
pokladáme za veľmi dôležité venovať dostatočný priestor 
komunikácii s klientom v terminálnom štádiu a jeho rodine 
i pri príprave študentov v odbore sociálna práca. 

                                                 
114 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P. et al.: Nevyliečiteľne chorí v 

súčasnosti. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2005, s. 72. 
115  HROZENSKÁ, M. a kol.: Sociálna práca so staršími ľuďmi. Martin 

:           Osveta, 2008, s. 146. 
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ZÁVER 
 
 V našom príspevku sme sa zamerali na komunikáciu 
a hodnotu ľudskej dôstojnosti v paliatívnej starostlivosti 
z dôvodu a pohľadu sociálno-duchovného, pretože cítime 
potrebu interdisciplinárneho profesionálneho prístupu 
všetkých zainteresovaných k chorému v terminálnom 
štádiu, medzi ktorých patria i sociálni pracovníci a čo 
častokrát v zdravotníckom systéme absentuje.  

Musíme sa venovať, osvojiť si podstatu správnej, 
humánnej, empatickej komunikácie v súvislosti 
s nevyliečiteľne chorým človekom a jeho rodinou počas 
sprevádzania a následného smútkového poradenstva. Tým, 
že ako sociálni pracovníci môžme sprevádzať 
zomierajúceho človeka, si ani koľkokrát neuvedomujeme 
aké máme nesmierne privilégium. Lenže môžme byť 
nápomocní iba v prípade, ak vieme ako, kedy a v akom 
rozsahu komunikovať s umierajúcim a jeho rodinou, aby 
sme zachovali jeho dôstojnosť a uľahčili častokrát posledné 
chvíle pozemského života.  

Sociálna práca ako profesia sa uplatňuje vďaka 
svojmu širokospektrálnemu zameraniu v rôznych oblastiach 
života spoločnosti, predstavuje pomocnú činnosť pri riešení 
rôznych krízových situácií v živote človeka a realizuje sa a j  
v rámci špecializovaných zdravotníckych zariadeniach, ku 
ktorým zaraďujeme hospice.  

Na záver môžeme súhlasiť s Jánom Pavlom II., 
ktorý hovorí, že osoba je takým bytím, že jediným 
správnym a plnohodnotným vzťahom voči nej môže byť iba 
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láska. Afirmácia lásky je podstatnou časťou komunikácie 
v paliatívnej starostlivosti pre všetkých pracovníkov 
a ošetrovateľov, ktorí sa zúčastňujú na transformácii 
horizontálnej a vertikálnej podstate lásky zomierajúceho 
človeka. 
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Nozokomiálne nákazy - nemenná realita 
nemocničného prostredia 21. storočia? 

Hrivňaková Mária  
 
Abstrakt: V súčasnej dobe je stúpajúci trend výskytu 
nozokomiálnych nákaz, ktoré vznikli v spojitosti s pobytom 
v zdravotníckych zariadeniach. Nozokomiálne nákazy 
ohrozujú zdravie a životy pacientov, predlžujú dobu 
hospitalizácie a zvyšujú náklady na liečbu.  
 
Kľúčové slová: Nozokomiálne nákazy. Pacient. Prevencia. 
Zdravotnícky pracovník. 
 

Nosocomial infections - immutable reality of 
hospital environment 21. of the century? 

 
Abstract: The present time is the increasing trend of 
nosocomial disease incurred in connection with the residents 
in health institutions. Nosocomial infections threaten the 
health and lives of patients, prolong the hospitalization and 
increase the cost of treatments.  
 
Key words: Nosocomial infections. Patient. Prevention. 
Health care workers. 
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1 NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY 
 
     Nozokomiálne nákazy sú infekčné ochorenia, ktoré 
vznikajú počas hospitalizácie alebo v súvislosti s pobytom 
infikovanej osoby v nemocnici. Za nozokomiálnu nákazu sa 
považuje aj nákaza, ktorá sa vzhľadom na svoju inkubačnú 
dobu prejaví po prepustení pacienta zo zdravotníckeho 
zariadenia alebo po jeho preložení do iného zdravotníckeho 
zariadenia. Ak inkubačná doba nie je známa, za 
nozokomiálnu nákazu možno považovať takú, ktorá vznikne 
48 až 72 hodín po prijatí do zdravotníckeho zariadenia, kde 
dochádza k najčastejšiemu vzniku tejto nákazy. Napriek 
pokroku medicíny predstavujú nemocničné nakazy problém 
aj na začiatku 21. storočia.116  
 
1.1 Podľa pôvodu rozdeľujeme nozokomiálne nákazy: 
 exogénne – je to prenos agens z infikovanej osoby či 

predmetu, 
 endogénne – autoinfekcia, ktorú vyvolávajú mikróby 
usídlené v orgánoch človeka za normálnych podmienok 
nespôsobujúce ochorenie.117  
 
1.2 Prenos pôvodcu nákazy sa môže uskutočniť 
viacerými spôsobmi:  

                                                 
116 ČISLÁKOVÁ, L. et al. 2010. Základy komunálnej hygieny pre 
sociálno - zdravotníckych pracovníkov. 1. vyd. Košice: Harlequin, 2010. 
s. 105. ISBN 978-80-89082 -28-5. 
117 ŠÍPKOVÁ, M. 2001. Nozokomiálne infekcie - prenos, prevencia. In: 
Revue ošetrovateľstva laboratórnych metodík. ISSN 1335-5090, 2001, 
roč. VII., č. 1, s. 14-15. 
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 oro – fekálny prenos – alimentárny prenos, ingescia, 
 transmisívny prenos – je príznačný pre infekčné 

ochorenia, prenos spôsobený článkonožcami, 
  vzduchovo – kvapôčkový prenos – inhalácia, 
  prenos cez vonkajšie kryty –  ranové infekcie.  
 

1.3 Rizikové faktory nozomiálnych nákaz 
 
  Riziko vzniku nozokomiálnych nákaz sa zvyšuje 
s rozvojom lekárskej a ošetrovateľskej starostlivosti, so 
zavádzaním nových terapeutických i diagnostických metód, 
s dĺžkou hospitalizácie, počtom invazívnych zákrokov, 
s rozširujúcim sa spektrom podávaných antibiotík a tiež aj 
s podceňovaním aseptických postupov.118 (4) 
 
 Tabuľka 1  Predispozičné faktory pre vznik 
nozokomiálnych nákaz (Maďar, 2006) 
 
VNÚTORNÉ FAKTORY VONKAJŠIE FAKTORY 
vek (nad 60 rokov, 
novorodenci) dĺžka hospitalizácie 
životný štýl (alkohol, drogy) operácie 
hormonálne poruchy transplantácie 
hematologické ochorenia tracheostómie 
malígne nádory intratracheálne kanyly 
imunodeficit (HIV) žaludočné sondy 

                                                 
118 LEŠIČKOVÁ, B. – ZELENÍKOVÁ, R. 2009. Prevencia 
nozokomiálnych nákaz - vedomosti a postoje sestier vo vybraných 
zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej a Českej republike. In: 
Nozokomiálne nákazy. ISSN 1336-3859, 2009, roč. VIII., č. 3, s. 31. 
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obezita močové katetrizácie 
malnutrícia intravenózne katetrizácie 
poruchy krvného obehu infúzie, transfúzie 
polytraumy cudzie telesá 
popáleniny drenáže 
dekubity inštrumentárne zákroky 
ulcus cruris opakované narkózy 
iné závažné ochorenia endoskopie 
ochorenie pečene, obličiek, liečba žiarením 
A - V shunt, hemodialýza, liečba cytostatikami 
kardiomyopatia a podobne) imunosupresívna liečba 

 
1.4 Príčiny vzniku nozokomiálnych nákaz 
 
 nedostatok nemocničných lôžok, nedostatok 
hygienického vybavenia v zdravotníckych zariadeniach, 
   niektoré povahové vlastnosti zdravotníckeho personálu 
a tiež pacientov (nedisciplinovanosť, nezodpovednosť, 
pohodlnosť, povrchnosť). Z toho vyplývajúce hygienické 
a prevádzkové nedostatky, ktoré bezprostredne súvisia so 
vznikom týchto nákaz, 
 nedostatočná ošetrovacia technika, 
 riziko zanesenia infekcie zvyšujú aj katetrizácia, 
endoskopia, dialýza a podobne, 
 vzhľadom na používanie antibiotík sa často podceňujú 
základy  asepsy, sterility a dezinfekcie, 
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 problematické sú taktiež možnosti a spôsoby dezinfekcie 
a chemickej sterilizácie moderných diagnostických 
a terapeutických prístrojov.119

  
 
 

1.5 Hlavné zásady prevencie nozokomiálnych nákaz 
 
 včasné stanovenie správnej diagnózy, 
 rešpektovanie epidemiologickej anamnézy pacienta, 
 izolácia pacientov ako predpokladaných prameňov 
pôvodcov nákazy, 
  sanitárny filter zdravotníckych zariadení, 
  hygienické zabezpečenie prevádzkového režimu, 
  dodržiavanie zásad profylaxie a liečby antibiotikami 
podľa epidemiologického stavu pracoviska, 
  bariérová ošetrovacia technika (asepsa, antisepsa, zóna 
čistoty),  
  epidemiologický prevádzkový režim (najmä imunizácia 
personálu, sterilizačné a dezinfekčné postupy, používanie 
ochranných odevov a pomôcok a izolačné postupy). 
   Zdravotnícke zariadenia vyspelých krajín sa 
pripájajú k iniciatíve za dodržiavanie zásad hygieny a 
 dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov a  za zníženie 
nozokomiálnych nákaz.120   

                                                 
119 VIRASZTOÓVÁ, E. 2007. [online]. Nozokomiálne nákazy. 
[citované 2011-01-22]. Dostupné na internete: 
http://www.vusch.sk/editor/file/Osetrovatelstvo/seminar07 /sestry/ NZ C 
.pdf. 
120 GUĽÁŠOVÁ, I. 2008. Nozokomiálne infekcie. In: Revue 
ošetrovateľstva, sociálnej práce a laboratórnych metodík. ISSN 1555-
5090, 2008, roč. IX., č. 2, s. 20-25. 
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1.6 Množstvo rôznorodých faktorov, ktoré sa podieľajú 

na efekte liečebno- preventívnej starostlivosti o 
pacienta a tým aj prevencii nozokomiálnych nákaz, 
môžeme zaradiť do týchto oblastí 

 
- stavebno-technické opatrenia ktoré sa týkajú racionálneho 
rozmiestnenia miestností v nemocnici, čo do istej miery 
ovplyvňuje jej prevádzku, 
- vzduchotechnické opatrenia na zabezpečenie vzdušného 
komfortu, odvodu vznikajúcich škodlivín zo zdravotného a 
bezpečnostného hľadiska, 
- z hygienicko-epidemiologického hľadiska je potrebné 
nemocnice stavebne a architektonicky trvalo zabezpečiť tak, 
aby  sa nekrižovali čisté a nečisté prevádzky, aby sa 
zabezpečili cesty pohybu pacienta, personálu, návštev, 
materiálu a odpadu bez rizika mikrobiálnej kontaminácie 
prostredia,  
 - ďalej sú to dekontaminačné opatrenia v prevencii - 
dekontaminácia  mikrobiologicky základných aj 
špecifických prvkov prostredia (ovzdušia, vody, priestorov, 
plôch predmetov, materiálov, inštrumentária ) vyžaduje 
špeciálne prístupy, postupy a vyhradené priestory. Nemenej 
dôležitý je výber vhodných a na tieto činnosti 
kvalifikovaných pracovníkov.121  
  

                                                 
121 MAĎAR, R. et al. 2006. Prevencia nozokomiálnych nákaz 
v klinickej praxi. 1. vyd. Praha: Grada  Publishing, 2006. 180 s. 
ISBN 80-247-1673-9.  
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2 ÚLOHA SESTRY PRI PREVENCII 

NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ 
 
    Ruky sú dopravným prostriedkom pre baktérie a iné 
organizmy. Laboratórne experimenty dokázali, že baktérie 
zostávajú na koži rúk životaschopné po dobu 150 minút, čo 
je dostatočne dlhý čas na prenos infekcie počas bežných 
lekárskych a ošetrovateľských procedúr. Aj na začiatku 21. 
storočia sú nozokomiálne nákazy sprievodným javom 
ústavnej zdravotnej starostlivosti. Posledné roky sú 
sprevádzané výrazným medicínskym pokrokom, ale výskyt 
nozokomiálnych nákaz je takmer na rovnakej úrovni.  
 
2.1 Bolo dokázané, že zdravotníci pri umývaní rúk 
najčastejšie vynechávajú časti chrbta ruky, medziprstové 
priestory a nechtové lôžka. 
 
Umývanie rúk sa má prevádzať vždy: 

 pred a po každom neinvazívnom vyšetrení a ošetrení 
pacienta, 

 po manipulácii s biologickým 
materiálom, s použitým prádlom, 

 pred začatím všetkých činností(pred prípravou 
všetkých druhov liekov, pri prestieraní sterilných 
stolíkov k invazívnym výkonom a inými 
činnosťami), 

 po zvlečení rukavíc, 
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 vždy, keď sú ruky znečistené, pred manipuláciou 
s jedlom, 

 po manipulácii s predmetmi ktoré sú, alebo by mohli 
byť kontaminované, 

 po použití toalety, kašli, kýchaní, 
 pred začiatkom a po ukončení služby. 

2.2  Najdôležitejšie zásady umývania a dezinfekcie rúk: 

1. Náramky, hodinky a prstene znižujú účinnosť umývania. 
2. Ruky by sa mali umývať vždy teplou vodou a mydlom, 
najmenej 30 sekúnd a osušiť jednorázovým uterákom.  
 3. Alkoholové dezinfekčné prostriedky by sa mali 
aplikovať len na suchú pokožku 30-60 sekúnd. 
4. Po ukončení práce, po zvlečení rukavíc treba ruky 
umývať mydlom a teplou vodou a ošetriť regeneračným 
krémom. 
5. Dávkovacie zariadenie na dezinfekčné prostriedky musí 
byť udržiavané v čistote. 
 
3 INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV PRIESKUMU 
   
3.1 V našej nemocnici, na všetkých  jednotkách intenzívnej 
starostlivosti, prebehol prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť 
aká je  vedomostná úroveň  sestier o nozokomiálnych 
nákazách. Na základe výsledkov prieskumu a ako vyplýva 
aj z grafu sme zistili, že väčšina sestier je informovaná čo 
nozokomiálne nákazy znamenajú a čo je ich najčastejším 
zdrojom vzniku.   
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Graf 1 Grafické znázornenie vysvetlenia pojmu 
nozokomiálne nákazy u respondentov 
 
3.2 Druhým cieľom bolo zmapovať vzdelávanie sestier 
v oblasti prevencie nozokomiálnych nákaz. Je potešujúce, že 
všetky sestry majú záujem o vzdelávanie v oblasti prevencie 
a to formou seminárov na oddelení, internet či literatúra. 
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Graf 2  Grafické znázornenie vzdelávania v oblasti 
prevencie nozokomiálnych nákaz 
 
3.3 Tretím cieľom bolo identifikovať dodržiavanie zásad 
prevencie nozokomiálnych nákaz, kde na základe výsledkov 
prieskumu vyplýva, že iba polovica sestier si uvedomuje 
riziko vzniku nozokomiálnych nákaz. 
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Graf 3  Grafické znázornenie dodržiavania správnych zásad 
v prevencii nozokomiálnych nákaz 
 
3.4  Štvrtým cieľom bolo odhaliť , či sa na jednotlivých 
pracoviskách venuje dostatočná pozornosť prevencii 
nozokomiálnych nákaz. Z uvedeného vyplýva, že 
nozokomiálnym nákazám sa nevenuje dostatočná 
pozornosť. Na základe našich výsledkov môžeme povedať 
o potrebe určenia sestry, ktorá by nielen podávala 
najaktuálnejšie informácie týkajúce sa tejto problematiky, 
ale aj poukazovala na cenu nášho, ale aj pacientovho 
zdravia. 
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Graf 4 Grafické znázornenie venované dostatočnej 

pozornosti  prevencii nozokomiálnych nákaz 

 
3.5 Odporúčania pre prax 
 
   Z prieskumu nám vyplynulo, že sestry do budúcna 
by mali vedieť zaujať vlastný životný postoj k zdraviu, že je 
dôležité zvyšovať informovanosť sestier a ich vedomostnú 
úroveň, ďalej je potrebné vybaviť pracoviská dostatočným 
množstvom edukačných materiálov a dostatočným 
množstvom jednorazových prostriedkov. 
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ZÁVER 
 

Aby sa zmenilo  konanie, správanie a prístup ľudí 
k zdraviu, záleží skutočne na každom z nás. Preto dôležitou 
súčasťou práce každej sestry je starostlivosť o svoje zdravie, 
ale aj o zdravie iných. Potreba kvalitnej zdravotnej výchovy 
či edukácie vystupuje  v súčasnosti do popredia viac ako 
inokedy predtým. Ich najväčší prínos je predovšetkým 
v prevencii ochorení a skvalitnení života každého človeka.  
      Šírenie informovanosti o prevencii nozokomiálnych 
nákaz je  zväčša  úspešná vtedy, keď zahŕňa viacero 
spôsobov. Pracoviská ako aj ďalšie miesta, môžu byť v tomto 
ohľade zvlášť významnými partnermi. V súčasnosti má úloha 
sestry pri prevencii nozokomiálnych nákaz dôležité 
a významné miesto v podpore zdravia. 
     Miera výskytu nozokomiálnych nákaz 
v zdravotníckom zariadení patrí medzi ukazovatele úrovne 
a kvality zdravotnej starostlivosti. Ubrániť sa nozokomiálnym 
nákazám je takmer nemožné, ale účinnou prevenciou sa dá 
zúžiť ich riziko na minimum. 
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Bolesť a kvalita života u pacienta 
 v paliatívnej starostlivosti 

Hudáková Anna, Magurová Dagmar,  
Majerníková Ľudmila, Košková Jana 

 
Abstrakt: V príspevku ponúkame pohľad na bolesť vo 
vzťahu ku kvalite života u dlhodobo a terminálne chorých. 
Paliatívna starostlivosť zabezpečuje pacientovi úľavu od 
bolesti a iných nežiaducich príznakov. Jej zámerom je 
kvalita života pacienta, ale aj pomoc jeho blízkym. Sestra 
má nezastupiteľnú úlohu v hodnotení bolesti, liečby 
a nefarmakologických postupov. 
 
Kľúčové slová: Bolesť. Kvalita života. Pacient. Metódy. 
Paliatívna starostlivosť. 

 
Pain and quality of life for patients  

in palliative care 
 
Abstract: In this paper we offer a view of the pain in 
relation to quality of life in long-term and terminally ill. 
Palliative care provides patients relief from pain and other 
unwanted symptoms. Its aim is the quality of life of the 
patient but also help their loved ones. Nurse has crucial role 
in the evaluation of pain, therapy and non-pharmacological 
methods. 
 
Key words: Pain. Quality of life. Patient. Methods. 
Palliative care.  
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Úvod 
 

Strach zo smrti a bolesť patrí k najťažším formám 
ľudského utrpenia. Je potrebné rozlišovať bolesť duševnú 
(psychickú) od bolesti telesnej. Jednoznačne však 
nemôžeme určiť, ktorá z nich je pre človeka horšia. 
Zvýšenie intenzity prežívania psychickej bolesti môže 
následne zvýšiť aj intenzitu telesnej bolesti a naopak. 
Ochranný signál poškodenia tkanív ako biologický význam 
bolesti nás privádza k presvedčeniu, že je očakávaná vždy 
po poranení, a že intenzita pociťovanej bolesti bude priamo 
úmerná rozsahu poškodenia. Bolesť má veľa aspektov, ktoré 
sa nedajú objasniť iba na základe patofyziologických 
mechanizmov. 
 
Text práce 
 

V rámci paliatívnej starostlivosti je nevyhnutné 
komplexné uspokojovanie potrieb dlhodobo chorého 
pacienta. V rovine biologickej sú uspokojované všetky 
potreby ľudského tela, medzi ktoré patrí liečba bolesti, 
symptomatická liečba ostatných ťažkostí, ošetrovanie, ktoré 
zahŕňa vlastnú ošetrovateľskú činnosť: príjem stravy, resp. 
kŕmenie,  pitný režim, potreba vylučovania, dodržiavať 
nočný kľud, udržiavanie čistoty tela – hygiena pacienta, 
úprava zovňajšku, úprava bielizne, úprava postele, 
polohovanie, ochrana  pred chladom alebo prílišným 
teplom, pravidelné vetranie, mobilizácia pacienta, aplikácia 
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a výmena pomôcok používaných pacientom.122 Paliatívna 
starostlivosť zabezpečuje úľavu od bolesti a od iných 
symptómov. Okrem iných dôležitých aspektov má záujem 
na zlepšení kvality života a môže tiež pozitívne ovplyvniť 
priebeh choroby, a tiež ponúka spôsoby podpory, ktorá 
pomôže chorým a ich príbuzných pri zvládaní chorobného 
procesu. Základné práva odvodené z dôstojnosti smrteľne 
chorých a umierajúcich sú však neustále ohrozené mnohými 
faktormi, akými sú: 

 malá dostupnosť paliatívnej starostlivosti a kontroly 
bolesti, 

 časté zanedbávanie starostlivosti o telesné utrpenie 
a nedostatočný ohľad na psychologické, sociálne 
a duchovné potreby, 

 umelé predlžovanie procesu umierania, 
 nedostatočné vzdelávanie personálu v rámci 

paliatívnej problematiky, 
 nedostatočná starostlivosť a podpora blízkym vážne 

chorého a umierajúceho pacienta, 
 obavy pacienta so straty autonómie, úplnej 

závislosti, strach z deficitu sebestačnosti, 
 chýbajúce alebo nevhodné sociálne inštitucionálne 

prostredie, umožňujúce pokojnú    rozlúčku pacienta 
s príbuznými a priateľmi, 

 nedostatočné zdroje a prostriedky pre starostlivosť 
o smrteľne chorých a umierajúcich,    

                                                 
122 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P a kol. 2005. Nevyliečiteľne 

chorí v súčasnosti. 1. Vyd. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2005, s. 
206. 
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           a pre ich podporu,  
 sociálna diskriminácia.123 

Pojem kvalita života dynamicky vyjadruje 
a zohľadňuje aktuálnu, minulú i následnú existenciu 
jednotlivca v rozličných životných situáciách. Tie 
predpokladajú zmeny v prežívaní, ako je fyzické či 
psychické ochorenie, strata či zmena vzťahov, ekonomické 
súvislosti, sociálny status a psychická i fyzická schopnosť 
konkrétne existovať. Môže však znamenať znevýhodnenie 
vplývaním aktuálneho, chronického či reziduálneho 
ochorenia.124  Kvalita ľudského života závisí vo veľkej 
miere od zdravia, pocitu spokojnosti a od medziľudských 
vzťahov. Uvedený termín sa objavil v 30. rokoch 20. 
storočia, a to práve v súvislosti s chronickými pacientmi. 
Vzhľadom na prudký nárast populácie seniorov vo svete sa 
analýza kvality života premiestnila zo zdravotníckych 
zariadení do každodenného života. Dotazník Svetovej 
zdravotníckej WHOQOL, ktorý hodnotí kvalitu života 
(QOL – Quality of Life) prostredníctvom šiestich 
indikátorov kvality, z ktorých ako prvé je zastúpené telesné 
zdravie – energia a únava, bolesť a diskomfort, spánok 
a rozvoj.125  
        Ošetrovateľstvo sa venuje problematike kvality 
života pacienta vo veľkej miere. Vychádza z celostného – 

                                                 
123 MUNZÁROVÁ, M. 2005. Eutanázie, nebo paliatívni péče? 1. vyd. 

Praha: Grada, 2005, 108 s.  
124 FARSKÝ, I. - ONDREJKA, I. - ŽIAKOVÁ, K. 2007. Problematika 

kvality života u seniorov. 1. vyd. Martin: Profa. 2007, s. 71.  
125 KOVÁČ, D. 2003. Quality of life: A paradigmatic challenge to 

psychologists. Studia psychologica, n. 2. p. 81-101, 2003. 
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holistického prístupu. Poukazuje na potrebu rovnocennosti 
medzi objektívnymi organopatologickými kritériami 
a subjektívnymi požiadavkami. Významný cieľom 
ošetrovateľských intervencií v podpore kvality života je 
uspokojovanie potrieb, vyplývajúcich z roly chorého. 
Aplikácia nezávislých ošetrovateľských činnosti 
v súčinnosti so závislými ošetrovateľskými činnosťami 
v starostlivosti o pacienta s bolesťou je nevyhnutnou 
požiadavkou pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej 
starostlivosti. Cieľom paliatívnej starostlivosti je 
dosiahnutie čo najvyššej možnej kvality života dlhodobo 
a terminálne chorého a jeho rodiny. Usiluje sa zmierniť 
bolesť a utrpenie nevyliečiteľne chorých a umierajúcich 
nielen z dôvodu pokojnej smrti, ale aj z dôvodu, aby 
posledné chvíle života mohli pacienti prežiť bez zbytočného 
zaťažovania pacientov liečebnými postupmi.126  
     Štúdie uvádzajú, že bohužiaľ z 80% onkologických 
pacientov väčšina z nich trpí silnými bolesťami, a tiež 
väčšina z nich nemá optimálnu úľavu od bolesti. Príčiny 
neúspechu vo vhodnej liečbe bolesti sú nasledovné: 

 nedostatočné vedomostí,  
 nedostatočné hodnotenie liečby bolesti, 
 nedostatok vedomosti a vzdelávania v problematike 

bolesti, 
 neadekvátny vzťah lekár- pacient, 
 limitované očakávania od pacienta, 

                                                 
126 MAGUROVÁ, D. - RYBÁROVÁ, Ľ. - CIBRÍKOVÁ, S. 2007. 

Charta práv umierajúcich pacientov a etické princípy paliatívnej 
starostlivosti. In. Molisa 4. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 
Fakulta zdravotníctva, 2007, s. 107-108.  



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

185

 strach z útlmu dychového centra,  
 obavy z rozhodnutia, 
 strach z nežiaducich účinkov liečby.127   

V súvislosti s onkologickým ochorením je bolesť 
subjektívne nepríjemným a najobávanejším symptómom, 
ktorý spúšťa kaskádu ďalších fyzických, psychosociálnych, 
emocionálnych a spirituálnych problémov. Mnohé štúdie 
potvrdzujú, že tento faktor negatívne ovplyvňuje všetky 
zložky kvality života onkologického pacienta.128 Medzi 
najvýznamnejšie komplikácie a problémy, ku ktorým bolesť 
vedie sú:  

 obmedzenie pracovných a spoločenských aktivít, 
sociálna izolácia, 

 poruchy spánku, únava, pasivita, závislosť od iných, 
 problémy v rodine a na pracovisku, 
 zmena nálady, podráždenosť, hnev, pocit viny, 

nezáujem, 
 úzkosť, strach, depresia, suicidálne riziko. 

Príčinou bolesti môže byť bolesť spôsobená 
vlastným nádorom (rastom, tlakom, metastázami), bolesť 
spôsobená diagnostickými a terapeutickými postupmi 
(punkcia, excízia, pooperačná bolesť, nežiaduce účinky 
chemoterapie a rádioterapie), bolesť spojená s celkovým 
oslabením pacienta, ale aj bolesť bez vzťahu 

                                                 
127 KULICHOVÁ, M. 2002. Netrpte potichu. Žilinská univerzita: EDIS, 

2002. 11 s.  
128 SCHMIDTOVÁ, Z. et al. 2008. Vybrané odbory ošetrovateľstva. 

Vyd. Martin: Osveta, 2008. 149 s.  
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k onkologickému ochoreniu.129 V rámci možných postupov 
zvládania bolesti u vážne chorých a umierajúcich pacientov 
je prioritne veľmi dôležitý individuálny prístup. Terapiu 
bolesti riadi lekár, sestra však musí poznať účinky liekov, 
spôsoby ich aplikácie, dĺžku ich pôsobenia. Účinná liečba 
bolesti je možná len za predpokladu úzkej spolupráce 
pacienta s lekárom a sestrou. Medzi metódy odhadu 
nádorovej bolesti zaraďujeme nasledovne: 

 anamnéza bolesti, 
 mapa bolesti, 
 vizuálna analogická škála, 
 škála slovného vyjadrenia, 
 numerická proporcionálna škála, 
 Mc Gillov dotazník, 
 časový priebeh bolesti, 
 dotazník na kvalitu života, 
 registrácia zmien v analgetickej spotrebe.130  

Nevyhnutnou úlohou sestry je pravidelné 
a kontinuálne hodnotenie bolesti – jej lokalizácia, intenzita, 
charakter bolesti a časový faktor, dôležité je sledovať aj 
správanie sa pacienta, ktoré s bolesťou súvisí. Aktuálnou 
metódou je analgézia riadená pacientom. Je vhodná 
u pacientov so silnými bolesťami, ktoré sa nedajú regulovať 
zvyčajnými metódami podávania, používa sa 
programovateľná infúzna pumpa. Rovnako dôležitá je aj 
nefarmakologická liečba bolesti – relaxácia, liečba hudbou, 
                                                 
129 VOKURKA, S. et al. 2005. Ošetřovatelské problémy a základy 

hematoterapie. Vyd. Praha: Galén, 2005. 140 s.  
130 MASÁR, O. 2000. Liečba bolesti pri malígnych ochoreniach. 1. Vyd. 

Bratislava: Charis spol. s.r.o. 2000, 78 s.  
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zamestnávanie chorého (ručné práce), využívanie 
úľavových polôh, hypnóza. 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je 
bolesť definovaná ako „nepríjemný senzorický a emočný 
zážitok spojený s aktuálnym či potencionálnym tkaninovým 
poškodením, alebo sa ako takýto opisuje“.131 Uvedenú 
definíciu, ktorú môžeme nazvať „ošetrovateľská definícia 
bolesti“ vhodne dopĺňa výrok, že „bolesť je to, čo hovorí 
pacient a existuje, keď to tvrdí.“ K problematike bolesti je 
potrebné pamätať na skutočnosť, že bolesť je vždy 
subjektívna, nie je možné ju objektivizovať. Pri jej 
diagnostike sme vždy odkázaní predovšetkým na verbálne 
a neverbálne prejavy jedinca. Existujú mnohé faktory, ktoré 
ovplyvňujú prah bolesti v zmysle zvýšenia alebo zníženia jej 
intenzity, stupňa a frekvencie.  
  znižujúce prah bolesti: strach z neznámeho, 

úzkosť, hnev, vyčerpanosť, nespavosť, svalové 
spazmy, sociálna a mentálna izolácia, stereotyp, 

  zvyšujúce prah bolesti: sprevádzanie 
s porozumením, záujmom, náležitá informovanosť, 
nové podnety, kvalitný spánok, pohodlie, relaxácia, 
liečba ďalších symptómov ochorenia. 

       Bolesť je jedná z najťažších foriem utrpenia ťažko 
chorých a umierajúcich pacientov. Jej tíšenie v rámci 
možnosti zvládania bolesti patrí k najzákladnejším 
povinnostiam a cieľom paliatívnej starostlivosti a paliatívnej 
medicíny. U onkologických pacientov je bolesť mnohokrát 
bagatelizovaná, sprevádzaná strachom, úzkosťou 

                                                 
131 MUNZÁROVÁ, M. 2005. Eutanázie, nebo paliatívni péče? 1.vyd. 

Praha: Grada, 2005, 108 s.  
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a depresiou. Nádorová bolesť je charakteristická svojou 
dlhou trvácnosťou a návratnosťou. Často je sprevádzaná 
nechutenstvom, úbytkom hmotnosti, kachexiou, 
intoleranciou záťaže a celkovou vyčerpanosťou.132  

V liečbe bolesti sme povinní použiť všetky dostupné 
a bezpečné terapeutické možnosti. Komplex štandardných 
vedomostí v rámci analgetickej liečby a empatický prístup 
ošetrujúcich môže ťažko trpiacim priniesť potrebnú úľavu 
a zlepšenie kvality života.133 Pri diagnostikovaní a liečbe 
chronickej bolesti má sestra nezastupiteľné miesto. Je nutné 
odlíšenie akútnej bolesti od bolesti, ktorá má chronický 
charakter. Schopnosť posúdiť bolesť objektívne je veľmi 
ťažké. V praxi je známy fakt, že čím je sestra vzdelanejšia 
a skúsenejšia, tým lepšie vie zhodnotiť bolesť, jej kvalitu 
a kvantitu. Medzi možné spôsoby liečby bolesti patria: 

 psychologické metódy: relaxačné metódy, hypnóza, 
biologická spätná väzba, placebo efekt,  

 sugescia, modulácia dolného prahu a tolerancie, 
 kognitívne metódy,  
 behaviorálne metódy, 
 psychoterapeutický vzťah ako terapeutický faktor, 
 akupunktúra, 
 elektrická stimulácia nervov, 
 chirurgické spôsoby liečby bolesti, 
 farmakoterapia bolesti: analgetiká (nenarkotické, 

narkotické, adjuvantné látky 
                                                 
132 CÍNOVÁ, J. - ONDRIOVÁ, I. 2012. Hodnotenie paliatívnej 

starostlivosti. Košice: DDD-Expres, PO, 128 s.  
133 JANÁČKOVÁ, L. 2007. Bolest a její zvládaní. 1. vyd. Praha: Portál, 
2007, 192 s.  
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(psychofarmaká, antikonvulzíva, kortikosteroidy). 
Svetová zdravotnícka organizácia vypracovala tzv. 

analgetický rebríček, podľa ktorého sa analgetiká 
a adjuvantné látky postupne indikujú chorým s nádorovou 
bolesťou. Farmaká sa nasadzujú postupne a v prípade 
kombinácie na základe intenzity a charakteru bolesti. 
K sprievodným znakom bolesti patrí: zaujímanie obranných 
polôh, plač, nervozita, výraz utrpenia v tvári a iné 
neverbálne prejavy.134 
 
Záver 
 
     Cieľom ošetrovateľských intervencií je zníženie 
intenzity bolesti resp. jej odstránenie. Porozumenie bolesti 
predstavuje dôležitý kľuč ku správnej liečbe bolesti a ku 
správnemu prístupu k pacientovi. Samozrejme každý chorý 
je individualita, ktorá vlastní osobné reakcie na bolesť. Ak 
sestra pacienta komplexne zhodnotí, vie najlepšie určiť 
štandardný postup v ošetrovateľskej starostlivosti v záujme 
odstránenia resp. k zmiernenia bolesti. Rovnako je potrebné, 
aby sestra dodržiavala stanovené postupy v diagnóze 
a anamnéze pacienta a následne adekvátne ošetrovateľské 
intervencie. Chorého pozorne sleduje, jeho reakcie na 
bolesť, odpoveď na liečbu a jeho aktivitu v priebehu dňa. 
Všetky informácie následne aplikuje do ošetrovateľského 
procesu, ktorého cieľom je odstránenie resp. zmiernenie 
bolesti. Rodina chorého by mala byť súčasťou tímu pri 
ošetrovaní dlhodobo chorého pacienta.  

                                                 
134 SLÁMA, O. 2005. Kvalita života onkologicky nemocných. In: Kvalita 
života a zdraví. PAYNE, J. a kol. 2005. Praha: Triton, 2005. 631 s. 
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Hospic- lampa, ktorá svieti  
v reálnom živote 

Kolivošková Anna, Tardová Lenka, Goliašová Mária 
 
Abstrakt:  V minulosti samotný hospic znamenal 
poskytnutie prístrešia počas náročnej cesty, pre oddych a 
načerpanie síl s občerstvením. Dnes je to útočište pre 
pacienta v terminálnom štádiu ochorenia. Miesto nádeje, 
lásky a svetla v ťažkej zdravotnej situácii. 
 
Kľúčové slová: Hospic. Láska. Nádej. 

 
Hospice-lamp that lights in real life 

 
Abstract: In the past, the actual hospice meant to provide 
shelter during the difficult journey to relaxation and 
rejuvenation with refreshments. Today it is a haven for 
patients with end-stage disease. The place of hope, love and 
light in a difficult health situation. 
 
Keywords: Hospice. Love. Hope. 
 
Text príspevku 
 

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti PR 
Slovakia s r.o., Prešov (,,ďalej len ADOS,,) pracuje pod 
vedením odborného garanta Anny Kolivoškovej od roku 
2008, samotný vznik agentúry bol v roku 1995. Dnes 
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v agentúre pracuje trinásť vysokoškolských, erudovaných 
sestier a traja rehabilitační pracovníci. 

Pri štatistickom porovnaní sledujeme nárast 
pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, ošetrovaných 
prostredníctvom ADOS. 
 
Graf č. 1.:  Porovnanie počtu pacientov ošetrených v 
terminálnom štádiu ochorenia v ADOS, PR Slovakia s r.o., 
Prešov 
    
 
                  

 
 
 
 
 
 
Sú však situácie, kde má ADOS svoje hranice. 

Z dôvodu nedostupnosti k veľmi vzdialeným obciam, pre 
terminálne štádium ochorenia s komplikovaným priebehom 
je pacient a príbuzní takmer v neriešiteľnej situácii. 
 
“Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných? 
Boh áno a čo my ... ?“ 135 
 

                                                 
135 PRINCE, D.: Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných a utláčaných? 
Boh áno a čo my ... ? Košice: Publishing House Dunamis Book, 2005. s. 
56. 
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Obrázok č. 1.: Ilustračný obrázok ,, samota,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove a v jeho okolí sa hospic nenachádza. Aj 
napriek veľmi dobrej spolupráci s najbližším Hospicom bl. 
Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi je táto služba málo 
využívaná z dôvodu vzdialenosti a časovo, finančnej 
náročnosti.  

Pre koho je teda hospic dôležitý?   
 chorí,  
 rodina,  
 personál,  
 mesto,  
 okres, 
 kraj  
 štát 
Pre všetkých, lebo všetci sme na jednej lodi a skôr či 

neskôr sa s týmto problémom stretneme. Hospic je ako 
maják- svetlo nielen pre onkologické ochorenie. 

Fyzicky- hmatateľne vieme, že v blízkej budúcnosti 
hospice budú chýbať. Ak v každom jednom z nás zasvieti 
svetlo nádeje- duchovný hospic, potom môžme rátať aj 
s budovaním fyzických hospicov minimálne v každom 
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meste. Svetlo nádeje a oheň lásky, pomoci sa budú šíriť 
medzi tých najslabších. 
 
 
Obrázok č. 2.: Ilustračný obrázok ,, svetlo v tme,, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Penzióny, hospice sú inštitúcie, ktoré nie sú finančne  

lukratívne, ale investujme do duchovného bohatstva mladej 
generácie, do duchovného dedičstva.  

Slová Matky Terezy sú výzvou: ,,Toto je priveľmi 
dnešné- ale duše umierajú z nedostatku opatery- z 
nedostatku lásky.“136 
Pre zabezpečenie komplexnej starostlivosti o pacienta 
v terminálnom štádiu prostredníctvom ADOS je dôležitý 
rozpis služieb sestier v domácnosti a zhotovenie internej 
dokumentácie pre opatrovateľskú starostlivosť. 

Uvedomujeme si ,že dnes sa všetko prepočítava na 
náklady a výnosy, ale prístup človeka k človeku sa nedá 
prepočítať, no zúročiť áno! Motivovať deti v rodine, 

                                                 
136  Matka Tereza: Poď, buď Mojim svetlom. Bratislava: Minor, 2009. s. 
468. 
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mladých v spoločenstvách, dobrovoľníkov vo farnostiach, tu 
je začiatok nie však koniec... 
Budujme svetlá nádeje, opory a lásky ,buďme majákom na 
ceste života. 
 
Obrázok č. 4.: Ilustračný obrázok ,, dáma s lampou,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na záver si položme otázku: 

 
,,MÔŽEM SA AJ JA STAŤ SVETLOM NÁDEJE A 

LÁSKY?,, 
Literatúra:  
PRINCE, D.: Kto sa stará o siroty, vdovy, chudobných 
a utláčaných? Boh áno a čo my? Košice: Publishing House 
Dunamis Book, 2005. s. 56. 
Matka Tereza: Poď, buď Mojim svetlom. Bratislava: Minor, 
2009. s. 468. 
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Je hospic potrebný? 
Kroftová Kristína, Terlandayová Margaréta,  

Kopčeková Anna 
 
Abstrakt: Prednáška chce ukázať na jednoznačnú 
potrebnosť hospicovej starostlivosti a liečby, chce pomôcť 
širokej odbornej a laickej verejnosti lepšie pochopiť inakšie 
prístupy ku ťažko chorým a zomierajúcim a ukázať, že je 
možné kvalitne prežiť i túto náročnú a hraničnú situáciu, 
akou je zomieranie. 
 
Kľúčové slová: Hospic. Kvalita života. Zomieranie. 
 

Is Hospice needed? 
 
Abstract: The aim of the lecture is to show a clear need for 
hospice care and treatment and also to assist a wide 
professional and general public better understand other 
approaches to the seriously ill and dying people, and to 
show that it is possible to live well also this strenuous and 
border situation such as dying is. 
 
Keywords: Hospice. Quality of Life. Dying. 
 
Úvod 
 

Tento rok ubehne 45 rokov, čo bol vo Veľkej 
Británii  postavený prvý Hospic. Menuje sa St. Christophers 

Hospic a vznikol v roku 1967 v Londýne. Odvtedy sa 
hospice ako“ huby po daždi“ rozmnožili skoro po celom 
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svete, dokonca sa ujali aj u nás na Slovensku. Vznikli ako 
odpoveď na potrebu zomierajúcich a ich príbuzných na 
dôstojnejší odchod ťažko chorých z tohto sveta. Táto 
potreba bola hlavnou hnacou silou hnutia, ktoré sa úspešné 
šíri postupne do všetkých krajín. Jeho idea je nezadržateľná, 
i keď musí často bojovať s mnohými problémami. Dnes aj 
my tu na Slovensku musíme uznať, že bez hospicov by 
v zdravotníctve chýbalo niečo veľmi dôležité.  
 
V čom spočíva potrebnosť Hospicu? 
 

Keď sme sa zamýšľali, čo je pre systém práce 
v hospicoch najcharakteristickejšie a čo hospic najviac 
odlišuje od iných zdravotníckych zariadení, došli sme 
k záveru, že je ním dôraz na kvalitu života chorého. Z nej sa 
potom odvíja všetka teória a prax, forma i duch 
a v neposlednej miere novosť a progresívnosť tejto formy 
zdravotníckej starostlivosti. 

Paliatívna starostlivosť poskytovaná v lôžkových 
hospicových zariadeniach poskytuje komplexné služby 
zamerané na biologické, psychologické, sociálne 
i spirituálne potreby chorých. Pokiaľ možno najlepším 
naplnením týchto potrieb vzniká charakteristická kvalita 
života, ktorá oprávňuje nevyhnutnosť hospicovej 
starostlivosti. 
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Vlastný súbor chorých 

V našom Hospici v Nitre sme podrobnejšie 
spracovali pacientov, prijatých k nám za posledných osem 
mesiacov - od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012.  

Graf 1 Pacienti hospicu od 1.1.2012 do 31.8.2012 

60%

40%

onkologickí pacienti neoonkologickí pacienti 
 

        Graf 1 Pacienti hospicu od 1. 1. 2012 do 31. 8. 2012 

Počas tohto obdobia bolo prijatých 100 pacientov, 
z toho 60 pacientov s onkologickou diagnózou a 40 
pacientov s neonkologickou diagnózou.  
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Graf 2 Dôvody ukončenia hospitalizácie pacientov

83%

11%
6%

úmrtie pacientov

prepustenie pacientov do domácej starostlivosti alebo sociálneho zariadenia
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          Graf 2 Dôvody ukončenia hospitalizácie pacientov 

Zo všetkých týchto hospitalizácii sa 83 ukončilo 
úmrtím pacienta, 11 pacientov bolo prepustených domov, 
alebo do sociálneho zariadenia, 6 pacientov ešte ku dňu 31. 
8. 2012 pokračuje v našej liečbe.  
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Graf 3 Dĺžka hospitalizácie všetkých pacientov v hospici
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Graf 3 Dĺžka hospitalizácie  všetkých pacientov v hospici 
 

Podľa dĺžky hospitalizácie sme pacientov, ktorí 
ukončili hospitalizáciu rozdelili do 3 skupín: 1-7 dní = 47 
(50 %) pacientov, 8-14 dní = 17 (18 %) pacientov, 15 a viac 
dní =30 (32 %) pacientov.  
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Graf 4 Dĺžka hospitalizácie pacientov s nenádorovým ochorením 
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Graf 4 Dĺžka hospitalizácie pacientov s nenádorovým 
ochorením 
 

U nenádorových pacientov sú tieto tri skupiny 
približne rovnaké: / 1-7 = 11 (31 %) pacientov, 8-14 = 10 
(29 %) pacientov, 15- a viac dní = 14 (40 %) pacientov/. 
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Graf 5 Dĺžka hospitalizácie pacientov s nádorovým ochorením
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Graf 5 Dĺžka hospitalizácie pacientov s nádorovým 
ochorením 

U nádorových pacientov sa výrazne posunie ich 
počet v prospech kratších hospitalizácií / 1-7 dní = 36 (61 
%) pacientov, 8-14 dní = 7 (12 %) pacientov, 15 dní a viac 
16 (27 %) pacientov/. 
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Graf 6 Hospitalizácia všetkých pacientov kratšia ako 24hod.
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    Graf 6 Hospitalizácia všetkých pacientov kratšia ako 
24hod. 
 

Zvlášť sme si všimli pacientov, ktorí boli u nás 
najkratšie hospitalizovaní a to necelých 24 hodín. 
Podotýkame, že hospitalizáciu kratšiu ako 24 hodín 
zdravotná poisťovňa neprepláca. 

Išlo o 10 pacientov/ 10%/, z toho 9 bolo nádorových 
a 1 nenádorový pacient. Onkologickí pacienti boli odoslaní: 
4 z onkologickej kliniky, 2 z internej kliniky, 2 zo 
Špecializovanej nemocnice Zobor, 1 z domácnosti, 1 
neonkologický pacient bol odoslaný z kardiologickej 
kliniky. 
 
 
 
Na vysvetlenie tejto trochu strohej štatistiky uvádzame 
nasledovné: 
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1. Je všeobecne známe, že hospicovú starostlivosť vyžadujú 
najviac onkologickí pacienti. Terminálne štádia týchto 
ochorení sa prejavujú najrozličnejšími nepríjemnými 
symptómami, najmä výraznou bolesťou, čo najviac 
prispieva k  utrpeniu zomierajúceho pacienta, k potrebe 
lekárskej starostlivosti a to viac, ako pri terminálnych 
štádiách neonkologických ochorení, 
2. Podľa koncepcie zdravotnej starostlivosti v odbore 
paliatívna medicína, vrátane hospicovej starostlivosti, ktorú 
vydalo Ministerstvo zdravotníctva SR v roku 2006.137 sú 
indikované do hospicovej starostlivosti okrem terminálnych 
štádií všetkých onkologických chorôb i pacienti 
s progredujúcimi neurodegeneratívnymi a 
demyelinizačnými ochoreniami, s progredujúcou 
neuromuskulárnou dystrofiou, pacienti s chronickou 
obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v terminálnom 
štádiu, s terminálnym štádiom chronických renálnych 
insuficiencií, pacienti v perzistentnom vegetatívnom stave 
po kraniocerebrálnom poranení a po kardiorespiračnej 
resuscitácii a pacienti s bolesťou neonkologického pôvodu, 
ktorú nemožno ambulantne nastaviť. V našom hospici boli 
v tomto období hospitalizovaní ešte aj pacienti 
v terminálnom štádiu kardiálneho zlyhania, pečeňového 
zlyhania a jedna pacientka s potvrdenou diagnózou Jacobs 
Creutzfeldtovej choroby, 
3. Veľké percento zomrelých pacientov poukazuje na 
správnosť indikácie chorých do hospicovej starostlivosti. 

                                                 
137 Úskalí krátkodobé hospicové péče. In: Paliatívna medicína a liečba 
bolesti, 2011, 4(2), s. 72-73. 
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Pacienti prepustení do domáceho liečenia resp. do 
sociálneho zariadenia boli prevažne zo skupiny chorých, 
ktorí boli po závažných fraktúrach bedrového zhybu 
alebo chrbtice, ktoré nebolo možno operačne riešiť. Po 
nastavení na analgetickú liečbu už ďalej nevyžadovali 
hospicovú starostlivosť, 
4. Krátka dĺžka hospitalizácie, najmä u onkologických 
pacientov, svedčí často o príliš neskorom odoslaní týchto 
chorých, prevažne z onkologických oddelení, k nám, do 
Hospicu. Podľa doc. MUDr. M. Kalu, CSc. je snaha 
niektorých klinických pracovníkov vykonávať onkologickú 
liečbu doslova „ do posledného dychu“. Svoj negatívny 
vplyv podľa neho má v tomto smere i nekritické 
pokračovanie v klinických štúdiách,  
5. Za zvláštnu zmienku stojí údaj 10 pacientov, ktorí boli 
u nás hospitalizovaní kratšie ako 24 hodín. Prevažná väčšina 
sú onkologickí pacienti, odoslaní z iných odborných 
pracovísk. Tento údaj stojí za hlbokú reflexiu a za spätnú 
väzbu, ktorou by si títo odborníci uvedomili vážnosť 
situácie, a za trpezlivé presvedčovanie všetkých, že „ hospic 
nie je miestom k rýchlemu skonaniu, ale k dôstojnému 
prežitiu posledných týždňov života“.  
 
Kvalita života pacientov v hospici 
 

Prvoradou snahou celého nášho multidisciplinárneho 
hospicového tímu je urobiť liečbou a celkovou 
starostlivosťou život a zomieranie týchto pacientov čo 
najkvalitnejším. Môže sa zdať paradoxom hovoriť pri tejto 
hraničnej životnej situácii o kvalite života. Ale jednoducho 
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novým prístupom k osobnosti chorého, k jeho potrebám, 
k jeho utrpeniu, ku hľadaniu a vytváraniu situácii, 
podporujúcich jeho dôstojnosť, možno skutočne vyťažiť 
dobro aj tam, kde sa čisto prirodzene nenachádza. 

Čo je iné v Hospici? Našim cieľom je vytvoriť 
útulné, príjemné a pokojné prostredie, ktoré sa odlišuje od 
iných zdravotníckych zariadení možnosťou častej, niekedy 
aj trvalej prítomnosti príbuzných, s režimom prispôsobeným 
potrebám pacientov, s vysokou hygienickou 
a opatrovateľskou úrovňou. Kladieme veľkú váhu najmä na 
liečbu bolesti a nepríjemných symptómov, bez prílišného 
zaťažovania nepotrebnými a zaťažujúcimi vyšetreniami. 
Aktívne vytvárame dobré podmienky na uspokojovanie 
spirituálnych potrieb, na vypočutie a sprevádzanie 
zomierajúcich odborníkmi i dobrovoľníkmi. Nezabúdame 
ani na maličkosti, ako sú súkromné oslavy menín, 
narodenín, Vianoc a Mikuláša. Jednoducho všetko v našej 
prevádzke sa snažíme podriadiť dobru chorého. 
 
Na ilustráciu, ako môžu zomierajúci, napriek ich ťažkému 
existenciálnemu stavu, kvalitne prežiť ostatný úsek života, 
uvedieme niekoľko príkladov. 
 
1. Máme opakovane pacientov, ktorí sú silní fajčiari a ktorí 
si želajú fajčiť dovtedy, pokiaľ im to „chutí“. Samozrejme 
ich nenechávame fajčiť na izbách v posteli, ale môžu si, 
pokiaľ vládzu, zafajčiť v miestnosti, k tomu určenej, alebo 
v priestore záhrady, kam ich na ten účel vyvezieme. Tí, 
spomedzi vás, ktorí sú aktívni fajčiari, nám iste dajú za 
pravdu, o akú kvalitu života sa tu jedná, 
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2. Pacienti v hospicoch zväčša vyžadujú ticho a pokoj, 
výhodné sú pre nich jednolôžkové izby, kde môžu mať 
niektoré svoje osobné veci ako sú súkromné fotografie, svoj 
mobil, svoj režim, nemusia sa prispôsobovať druhým 
chorým. Majú súkromie na svoje návštevy, na často 
nepríjemné prejavy svojich chorôb. Sú však niektorí, ktorí 
sa boja byť sami, vyžadujú si spoločnosť, radi sledujú život 
okolo. Takéto typy chorých dávame do viaclôžkových izieb, 
alebo, ak sú ešte schopní sedieť, vysadzujeme ich do 
invalidného vozíka a nechávame ich sedieť v blízkosti 
pracovni sestier, ktorá je otvorená, prístupná zo všetkých 
strán, kde je ruch a často živá vrava. Im sú k dispozícii aj 
naši dobrovoľníci, ktorí im vedia vyplniť dlhý nemocničný 
čas, 
3. Jedným z najefektívnejších spôsobov zlepšenia kvality 
života je liečba bolesti a nepríjemných symptómov, ktorá 
môže doslovne vrátiť chorého do života a na určitý čas mu 
vrátiť nádej na možnú úpravu stavu. Táto liečba, spojená 
s vytvorením pocitu domova v Hospici, s prítomnosťou 
blízkych a známych, s možnosťou pacientovi si napr. zahrať 
karty, vypiť si kávičku, počúvať hudbu, pôsobí nielen na 
zomierajúcich, ale aj na nás zamestnancov, ako balzam na 
dušu, 
4. Pacienti sami, ale aj ich príbuzní, veľmi oceňujú náš 
vysoký hygienický štandard. Aj slabí a imobilní chorí sa 
tešia z celkového kúpeľa, ktorí je im umožnení na 
sprchovacom lehátku. Po takomto dôkladnom umytí 
pozorujeme ich spokojnosť na tvári, dobrý pocit z čistoty, 
blahodarný vplyv vody na celé telo, 
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5. Doteraz sme spomenuli viac menej uspokojenie tých 
základných potrieb. Najvýraznejšie sme si ich účinok na 
kvalitu života všimli u dvoch bezdomovcov, ktorí boli 
k nám prijatí pre ťažké nádorové ochorenie, v terminálnom 
stave. Keď boli okúpaní, oholení a ostrihaní, uložení do 
čistého lôžka, nakŕmení, v pokojnej tichej atmosfére, hneď 
sa cítili omnoho lepšie a čo potom, keď začala zaberať 
liečba bolestí. Zomierali s pocitom plnohodnotných ľudí, 
6. Z psychologického hľadiska toto všetko doteraz patrí ku 
uspokojeniu fyziologických potrieb ťažko chorých 
a zomierajúcich pacientov. Ide o snahu o dobrý spánok, 
primerané a vhodné jedlo a nápoj, starostlivosť o dostatočné 
vylučovanie, hygienu, primeraný pohyb a dobré dýchanie 
a najmä o miernenie utrpenia. Vtedy, ak sa to aspoň sčasti 
splní, možno hovoriť o dobrom živote, aj keď paradoxne, na 
jeho konci. A čo ešte, ak sa k nemu pripoja uspokojené 
psychologické a spirituálne potreby. Tie sa s približujúcim 
koncom života dostávajú stále viac do popredia. Pri všetkej 
našej snahe a dobrej vôle im ich nikdy nedokážeme úplne 
naplniť, predsa je však v našom zariadení omnoho viac 
priestoru na to, aby zomierajúci neboli sami, opustení, aby 
pri nich mohli byť v mnohých prípadoch ich drahí a blízki. 

Za všetkých spomeniem jeden prípad 50 ročného 
zanedbaného, nezamestnaného, jednoduchého robotníka, 
s krátkou anamnézou malignej, rýchlo progredujúcej 
choroby. Za celý čas, čo bol chorý, stihol len bojovať o svoj 
telesný život, príliš nemyslel na to, čo ho čaká. Prišiel k nám 
tesne pred smrťou, v ťažkom stave, výrazne dýchavičný a 
nevedomý si toho, že zomiera. Nebol informovaný o svojom 
stave, zrejme sa sám nepýtal, tak mu nikto nič ani 
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nevysvetľoval. Za tých 9 hodín, čo bol u nás, stihol sa 
s našou pomocou zorientovať v súčasnej situácii, dať si do 
poriadku svoj život, vyspovedať sa a prijať sviatosť 
pomazania chorých. Samozrejme nevieme, čo sa dialo 
v jeho duši, ale navonok sa tento pacient upokojil, jeho 
dýchavica sa aj s pomocou liečby zmiernila, z očí žiarila 
vyrovnanosť. A napokon pokojne zomrel. Najprv sme 
zazlievali odosielajúcemu internému oddeleniu, že pacienta 
v aktívnom zomieraní posielajú doslova v poslednej chvíli 
k nám. Ale bolo zrejme, že aj napriek krátkej dĺžke 
hospitalizácie, dokázal tento pacient využiť tento čas na 
výrazne zlepšenie kvality svojho života. 
 
Záver 
 

Na koniec chceme ešte dodať to najdôležitejšie, že 
všetko, čo sme tu spomenuli je o ľuďoch. Na začiatku to 
boli ľudia, ktorí chceli zmeniť neutešené podmienky 
zomierajúcich v nemocniciach. Potom to boli ľudia, ktorí 
museli bojovať proti nepochopeniu lekárov, snažiacich sa 
zabrániť za každú cenu smrti a zachovať život čo najdlhší. 
A napokon sú to ľudia, ktorí sa z celej sily snažia urobiť 
život v tejto etape čo najkvalitnejším. A na samom konci sú 
ľudia, ktorí naše služby a tiež lásku veľmi potrebujú. Preto 
je Hospic nanajvýš potrebný! 
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Prijímanie utrpenia v príklade  
bl. Alexandry da Costa 

Kubík Ferdinand 
 

Abstrakt: Človek sa chce vyhnúť utrpeniu, ale celkom sa 
mu to nepodarí. Veriaci ľudia majú príklad v Ježišovi, ktorý 
prijal kríž aj utrpenie zapojil do spásy sveta. Ak ho príjme, 
nájde nový zmysel života. Takým príkladom je 
Portugalčanka Blahoslavená Alexandra da Costa, ktorá žila 
v minulom storočí, ktorá vďaka utrpeniu došla k mystickým 
zážitkom. 
 
Kľúčové slová: Mystika. Prijatie utrpenia. Svedectvo. 
Utrpenie. 
 

Example of martyrium accepting in life of  
Blessed Alexandra da Costa 

 
Abstract: A man wants to avoid suffering, but he can never 
manage that completely. Believing people have their 
example in Jesus, who accepted the cross and suffering and 
included them into salvation of the world. If he accepts it, he 
will find a new sense of life. Such an example is a 
Portuguese woman, beatific Alexandra da Costa, who lived 
in previous century and who achieved mystical experience 
through suffering. 
 
Keywords: Accepting martirium. Mysticism. Suffering. 
Testimony. 
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Úvod  
 

Utrpenie človeka existuje už od samého počiatku 
ľudstva. A trvá doteraz a ani budúcnosť sa ho nezbaví. 
Lekárske vedy skúmajú, ako ho zmierniť, ale nepodarí sa im 
ho úplne odstrániť. Človeku ostáva, aby sa s tým zmieril a 
objavil aj v utrpení hodnotu. Mnohí ľudia  
 
Zmysel utrpenia 
 

Na prvých stránkach Biblie prichádza utrpenie a 
smrť ako dôsledok hriechu (porov. Gn 3,16-19). Ľudstvo 
hľadá, ako sa vyhnúť utrpeniu, ako utiecť pred smrťou. Hoci 
možno sa mu podarí predĺžiť život, utíšiť bolesť, ale celkom 
sa jej  nevyhne. Pre nás ostáva ako tajomstvo, ale aj ona má 
svoj zmysel. Ján Pavol II. v Apoštolskom liste o 
kresťanskom zmysle ľudského utrpenia Salvifici doloris 
pripomína: „Utrpenie je vždy skúška, niekedy skutočne tvrdá 
skúška, ktorá dolieha na celé ľudstvo.“ Odvolávajúc sa na 
sv. Pavla poukazuje, že v tejto skúške sa ukrýva paradox 
slabosti ale aj sily (porov. 2 Kor 12,9; 2 Tim 1,12; Flp 4,13).  
„Účastníci na Kristových utrpeniach majú pred očami 
veľkonočné tajomstvo kríža a zmŕtvychvstania, v ktorom 
Kristus zostupuje až na dno ľudskej slabosti a bezmocnosti“ 
ale po Kristovej vykupiteľskej smrti prichádza víťazstvo a 
preto „slabosti všetkých ľudských utrpení môže prenikať tá 
istá Božia moc, ktorá sa prejavila v Kristovom kríži. V tomto 
chápaní utrpenie znamená otvorenosť a vnímavosť voči 
činnosti spásonosnej Božej sily, ktorá sa v Kristovi ponúka 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

215

ľudstvu.“138 A tak človek, ktorý sa vysporiada s utrpením a 
príjme ho, objaví, že môže sa stať spolupracovníkom Krista 
na spásnom diele vykúpenia ľudstva. Toto potvrdil aj Druhý 
Vatikánsky koncil vo vieroučnej konštitúcii Lumen Gentium 
o Cirkvi: „Nech i tí, na ktorých dolieha chudoba, slabosť, 
choroba a rozličné súženia alebo ktorí sú prenasledovaní 
pre spravodlivosť, vedia, že sú zvlášť spojení s Kristom 
trpiacim za spásu sveta: Pán ich v evanjeliu vyhlásil za 
blahoslavených a nadovšetko milostivý Boh, ktorý nás skrze 
Ježiša Krista povolal do večnej slávy, nech ich sám po 
krátkom utrpení zdokonalí, posilní, utvrdí a upevní.“139  

Utrpenie nie je trest za hriechy človeka, ani nie je 
odpoveďou na jeho zlo. Možno ho pochopiť iba vo svetle 
Božej milosti, ktorá dáva definitívnu odpoveď na všetko, čo 
vo svete existuje. Ján Pavol II. v apoštolskom liste Salvifici 
doloris pripomína: „Ľudské utrpenie dosiahlo svoj vrchol v 
Kristovom utrpení a súčasne dosiahlo celkom nový rozmer a 
nový poriadok: napojilo sa na lásku, na tú lásku, o ktorej 
Kristus hovoril Nikodémovi, na lásku, ktorá tvorí dobro, 
vyťažiac ho aj zo zla, a to práve utrpením, ako najvyššie 
dobro vykúpenia sveta prišlo z Kristovho kríža a neustále z 
neho prichádza. ... V ňom musíme znova nastoliť otázku o 

                                                 
138 Porov. JÁN PAVOL II.: Apoštolský list o kresťanskom zmysle 
ľudského utrpenia Salvifici doloris. č. 23. [on line] [cit. 2012-03-05]. In 
http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/salvifici-doloris . 
139 DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: Lumen gentium. č. 41. In: 
Dokumenty 1. Rím: SÚSCM, 1968. 
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zmysle utrpenia a v ňom až do dôsledkov čítať na ňu 
odpoveď.140 

Pán Ježiš, ktorý prešiel potupným utrpením a prijal 
smrť otroka, nesľubuje učeníkom, že ich cesta nebude 
poznačená utrpením. „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete 
plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť“ (Jn 
16,20). A keďže ľudia majú účasť na tajomstve kríža, tak 
budú mať účasť aj na radostiach zmŕtvychvstania. Preto Pán 
Ježiš nazval osobitne blažených tých, ktorí trpia: 
„Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení ... 
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je 
nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa 
potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo 
hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v 
nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami.“ 
(Mt 5,4.10-12) a tak ľudia vďaka Kristovej vykupiteľskej 
smrti môžu prežívať radosť aj uprostred utrpenia. Len vtedy 
sa ľudské utrpenie stane obetou a bude schopné priniesť 
úrodu, keď bude spojené s Kristom a jeho obetou. Trpiaci 
ľudia v Kristovi nájdu odvahu pre obetovanie svojho 
utrpenia za spásu sveta.   

Evanjeliovú pravdu o utrpení potvrdzuje aj sv. 
Pavol, keď Kolosanom pripomína: „Teraz sa radujem v 
utrpeniach pre vás a na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba 
Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev“ (Kol 
1,24). Uvedomoval si, že životnú silu čerpá z Kristovho 
utrpenia: „ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa 
skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha. Ak sme teda 

                                                 
140 JÁN PAVOL II.: Apoštolský list o kresťanskom zmysle ľudského 
utrpenia Salvifici doloris. č. 23. 
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sužovaní, je to na vašu potechu a spásu; ak sme potešovaní, 
je to vám na potešenie, ktoré sa prejavuje v znášaní takých 
istých utrpení, aké znášame aj my.“ (2 Kor 1,5-6). V 
programe na nové tisícročie Novo millennio ineunte Ján 
Pavol II. rozjíma nad Ježišovým utrpením  a smrťou: „čo sa 
udialo v Getsemanskej záhrade a na Golgote, Ježišovo 
ľudské povedomie bolo podrobené najtvrdšej skúške. Ale ani 
dráma utrpenia a smrti nemohla narušiť jeho pevnú istotu, 
že je Synom nebeského Otca.“ Keď potom pokračuje ďalej 
nad tajomstvom Kristovej trpiacej tváre, rozjímanie nás 
dovedie „k najparadoxnejšiemu aspektu jeho tajomstva, 
ktoré sa vynára v poslednej hodine, hodine kríža. Je to 
tajomstvo tajomstiev, pred ktorým môže ľudská bytosť len v 
úcte padnúť na kolená.“141 

Pán Ježiš sa osobitným spôsobom skrýva za 
chorými. Veď akúkoľvek službu, ktorú človek preukáže 
druhému, hodnotí, že to pomohol jemu (Porov. Mt 25, 31 
n.). V podobenstve o milosrdnom Samaritánovi ukazuje, akí 
pohotoví máme byť v službe trpiacim. Milosrdným 
Samaritánom je „každý človek, ktorý sa zastaví pri utrpení 
druhého človeka, nech je to akékoľvek utrpenie“.142 Nie je to 
iba akési ukojenie zvedavosti, ktorá ženie človeka k tomu, 
aby všetko vedel, ale je to ochota prísť s konkrétnou 
pomocou. Taký človek ponúka ľudstvu budovať bratskú 
lásku, milosrdenstvo a solidaritu. A ako tú lásku 
praktizovať, ukazuje sám Pán Ježiš. On nebol teoretikom 
prikázania lásky, ale sám sa podujal slúžiť ľudstvu, keď sa 
zaň obetoval. Ukázal príklad služby otroka, keď sa znížil k 

                                                 
141 JÁN PAVOL II. Novo millenio inneunte. č. 24. Trnava: SSV, 2001. 
142 Salvifici doloris. č. 28. 
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nohám apoštolov a umyl im nohy (porov. Jn 13,4-8). 
Osobitne v evanjeliu podľa Lukáša nachádzame mnohé 
príklady, keď Ježiš sa skláňa nad utrpením ľudí a uzdravuje 
ich. Ale tieto zázračné uzdravenia tvoria iba časť jeho 
poslania. Jeho hlavnou úlohou nebolo oslobodiť telo od 
utrpenia, ale oslobodiť dušu od hriechu (porov. Mk 2,10-
11). 143  

 
Príklad blahoslavenej Alexandry da Costy (1905-1955) 
 

Alexandra sa narodila v dedine Balasar, v provincii 
Oporto v Portugalsku. Jej detstvo nenaznačovalo, že raz sa 
stane hrdinkou umučenia. Mala veľmi živú, veselú a 
komunikatívnu povahu, bola veľmi citlivá preto ju často 
vyhľadávali jej priateľky. Po telesnej stránke bola zdatná, 
domáce práce vykonávala skoro ako dospelá. Ako 
dvanásťročná išla slúžiť k istému sedliakovi, ktorý od nej 
vyžadoval náročné práce a pre každú maličkosť ju ponižoval 
a urážal. Aj keď bola veselá, to bolo nad jej sily. Vrátila sa 
domov a ako trinásťročná naplno pracovala na poli ako 
nádenníčka a dostávala plat ako jej mama.144  

Ako štrnásťročná vyskočila z okna domu, z výšky 
štyroch metrov, keď tri samé dievčatá chceli prepadnúť 
násilníci. Po ťažkom páde pocítila silnú bolesť v chrbtici, 
ale to jej nebránilo, aby vstala, vytrhla viničný kôl a šla 

                                                 
143 Porov. BORUTKA, T.: Zadania społeczne laikatu. Bielsko-Biała 
1996. s. 147-148. 
144 Teresio Bosco opisuje jej viaceré huncútstva detských rokov. Porov. 
BOSCO, T.: Svätci saleziánskej rodiny. Bratislava: VDB, 2003. s. 164-
166. 
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obraňovať dievčatá – sestru a priateľku. Podarilo sa jej to. 
Myslela si, že pád nebude mať nijaké následky, preto o tom 
ani nehovorila mame. Ale krátko na to dostala silné bolesti a 
musela zostať na lôžku dlhšiu dobu. Niekedy sa stav trošku 
zlepšil, ale to netrvalo dlho. Po piatich rokoch dostala jej 
matka od ošetrujúceho lekára ortieľ nad Alexandrou: 
„Ostane navždy ochrnutá.“145 Pri veľkých bolestiach mala 
chvíle malomyseľnosti, ale ani raz si nezúfala. Zostala jej 
silná nostalgia za kvetmi a za kostolom. Bolesti sa snažila 
zahnať rozptýlením, pozývala k sebe priateľky, v modlitbe 
prosila Boha o zdravie a sľubovala, že ak  sa zázračne 
vylieči, zriekne sa všetkého svojho zlata, celý život sa bude 
obliekať do smútočných šiat, že si dá ostrihať nádherné 
vlasy. S postupujúcim strácaním síl odmietla zábavky, 
ktorými sa snažila krátiť si dni. Zacítila v sebe chuť po 
modlitbe a túžbu zjednotiť sa s Ježišom. Denno-denne si 
zapisovala svoje sebazaprenia, ktoré spočívali v obetovaní 
dňa za rôzne potreby. Svoju modlitbu rozšírila modlitbami 
za farnosť, za národ, za celý svet.146 

V roku 1931 (27 ročná) vnútorne pochopila, že Pán 
Ježiš ju pozýva obetovať sa s ním. Dva roky na to sa 
skontaktovala s jezuitom pátrom Marianom Pinhom, 
ktorého požiadala o duchovné vedenie. Toto sa realizovalo 
písomnou formou. Jemu otvárala svoje srdce, prezrádzala 
mu, čo sa odohráva v jej duši. Niečo naznačila aj svojej 
sestre Diolinde, ktorá sa o ňu starala, ale väčšia časť vecí, 
ktoré sa odohrávali v jej izbičke, boli utajené aj pred jej 

                                                 
145 Tamže, s. 167. 
146 Porov. PASQUALE, U. M.: Alexandrina Maria da Costa lampa 
lásky. Trnava: VIA, 2005. s. 5-6. 
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mamkou. Odo dňa, keď sa ponúkla za obeť, často opakovala 
modlitbu:  „Ježišu, daj mi na pery klamlivý úsmev, aby som 
mohla pred inými skrývať celé mučeníctvo svojej duše; stačí, 
keď ty sám poznáš moje utrpenie.“147  

Od septembra 1934 začali jej rozhovory s Pánom 
Ježišom. V októbri 1938 po prvýkrát prežila utrpenie Pána 
Ježiša, čo sa potom opakovalo pravidelne každý piatok do 
marca 1942. Počas týchto štyroch rokov napriek svojej 
totálnej paralýze zišla z postele a 182 krát prežívala 
Kristovo umučenie počas troch bolestivých hodín poobede. 
Koncom marca 1942 už neprežívala Umučenie.148 

Vo Veľkom týždni roku 1942 skončili zjavenia 
prežívania krížovej cesty a začali sa extázy každý piatok o 
tretej popoludní a na prvé soboty v mesiaci. Trvali prakticky 
až do jej smrti v roku 1955. 26. augusta 1955, krátko pred 
smrťou, jej Ježiš prišiel povedať: „Moje rozhovory s tebou 
budú odteraz ako stretnutie dvoch priateľov, ktorí si 

                                                 
147 Tamže. s. 7. 
148 V Alexandriných zápiskoch sa nachádza:  „Ráno 2. októbra 1938 mi 
Pán povedal, že ma nechá prejsť celým svojím utrpením, od Olivovej 
záhrady po Kalváriu, ale že sa nedostanem po Consummatum est 
(Dokonané je). Potvrdil mi, že začnem dňa 3. októbra a že následne 
budem trpieť každý piatok krátko po poludní až do tretej poobede. 
Nepovedala som Pánovi nie. Oznámila som to môjmu duchovnému 
vodcovi v znepokojenom očakávaní toho dňa a tej hodiny, pretože ani 
on ani ja sme si nemohli predstaviť, čo sa stane. V noci 3. októbra som 
prežívala veľkú agóniu duše, ale veľké bolo aj utrpenie tela; začala som 
vracať krv a cítila som hrozné pichanie. To sa opakovalo viac dní; 
nemohla som prijať žiadnu stravu. Na vrchole tohto utrpenia sa začalo 
moje prvé ukrižovanie. Akú hrôzu som v sebe cítila!... Aký nevýslovný 
žiaľ!“ PASQUALE, U.M.: Alexandrina Maria da Costa lapma lásky. 
2005. s. 9-10. 
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spomínajú na svoje spoločne prežité priateľstvo.“ Dĺžka jej 
verejných extáz bola okolo pol hodiny. V stave vytrženia 
Alexandrina hovorila jasne a zreteľne. Dalo sa počuť všetko, 
čo hovorila a čo hovoril Ježiš prostredníctvom jej perí. 
Niekedy spievala podľa inšpirovanej hudby, s nádherným 
hlasovým rozletom. Počas extáz poslúchala aj také 
nariadenia, ktoré jej dával jej duchovný sprievodca don 
Umberto iba v duchu. Sandrina vychádzala z tých 
rozhovorov fyzicky posilnená a utužená na duchu. 
Hovorievala: „Na konci extáz sa cítim byť nasýtená..., ale 
trvá to krátko.“ Jej vychádzanie z extázy sa javilo ako 
prebúdzanie dieťaťa z pokojného a hlbokého spánku. 
Pamätala si presne všetko, čo sa udialo, opravovala alebo 
upravovala, čo by snáď tí, ktorí boli prítomní pri extáze, boli 
napísali chybne.149 

V máji toho istého roka jej Ježiš radostným hlasom 
oznamuje: „Sláva Márii! Jej bude zasvätený svet. On patrí 
Ježišovi a úplne patrí Ježišovej Matke!“ Napísala list 
Svätému Otcovi Piovi XII.,  aby zasvätil celý svet 
Nepoškvrnenému Máriinmu Srdcu. To sa uskutočnilo 31 
októbra 1942, keď Pius XII. uskutočnil akt zasvätenia sveta 
v portugalskom jazyku a 8. decembra to  zopakoval po 
taliansky. Vo formule zasvätenia použil tituly, ktoré už boli 
zjavené Alexandrine: Kráľovná sveta, Kráľovná pokoja, 
Pani víťazstva čiže Víťazka veľkých bojov, Matka 
vesmíru.150 

                                                 
149 Porov. PASQUALE, U.M.: Alexandrina Maria da Costa lapma 
lásky. 2005. s. 24-25 
150 Porov. DAL COVOLO, E. - MOCCI, G.: Santi nella Famiglia 
salesiana. Torino: ElleDiCi 2009. S.54-55. 
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3. apríla sa jej zdravotný stav podstatne zhoršil. 
Prijala sviatosti umierajúcich a ona vstúpila do veľmi 
bolestnej mystickej smrti. Mala pocit akéhosi zničenia a 
spopolnenia svojho tela. Od marca 1942 až do svojej smrti 
počas 13 rokov a 7 mesiacov nič nejedla ani nepila. Žila v 
úplnom pôste a v totálnej anúrii. Jej jediným pokrmom bola 
Eucharistia. Presne dva roky pred smrťou jej to Ježiš 
vysvetlil: „Zobral som ti pokrm. Spôsobil som, že si žila a 
budeš žiť len zo mňa, aby som ľuďom jasne dokázal svoju 
moc, svoju existenciu“151 

Keď bola v takej zdravotnej situácii dostala ďalšieho 
duchovného vodcu. Od júna 1944 ním bol salezián don 
Umberto Pasquale, ktorý ju sprevádzal ju štyri roky osobne 
a potom písomne a zozbieral o nej bohatú dokumentáciu. 
Neskôr napísal: „Za jedenásť rokov sa v našich priečinkoch 
nazhromaždilo takmer päťtisíc strán. Všetko Alexandra 
diktovala svojej sestre, mne alebo učiteľke“. V roku 1945 jej 
priniesol diplom, ktorým ju prijal do veľkej Saleziánskej 
rodiny a zaradil medzi saleziánskej spolupracovníčky. 
Napísal: „Darovali sme jej ho, aby spolupracovala so 
saleziánmi na spáse duší, najmä mladých, aby sa modlila a 
trpela za posvätenie spolupracovníkov celého sveta. Priala 
si, aby ho umiestnili na takom mieste, kde by ho mohla mať 
stále na očiach. Okrem diplomu mala pri posteli aj zväčšenú 
fotografiu kaplnky noviciátu, aby sa takýmto spôsobom 
zúčastnila na všetkých pobožnostiach komunity.“ Stala sa 
tak aj trpiacou sestrou saleziánskych novicov, ktorí sa 
pripravovali pokračovať v poslaní dona Bosca vo svete. 

                                                 
151 PASQUALE, U. M.: Alexandrina Maria da Costa lapma lásky. 2005. 
s. 13. 
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Hoci ich nikdy nevidela, napísala im: „Mám Vás všetkých v 
srdci. Dôverujte, Pán Ježiš bude vždy s Vami. Na zemi so 
mnou stále rátajte a potom aj v nebi, kde Vás budem čakať. 
Prosím Vás, modlite sa za mňa. Som Vaša Alexandra.“152 

Po Druhej svetovej vojne dostala prísľub od Pána 
Ježiša, že k jej hrobu bude volať mnohých hriešnikov, aby 
sa obrátili. Už k Alexandrinmu lôžku začali prichádzať 
návštevníci, ktorých volal akýsi tajomný hlas. Jej duchovný 
sprievodca Don Umbeto Pasquale potvrdil, že v roku 1952 
počet ľudí obrovsky stúpol. Začalo sa uskutočňovať 
posolstvo, ktoré Alexandra da Costa dostala od Pána Ježiša, 
že mnohé duše vďaka jej príkladu získajú silný vzťah k 
Eucharistii. V roku 1953 na Sviatok svätého Jozefa sa zišlo 
pri chorej Alexandre päťstosedemdesiat ľudí, 9. mája 
dvetisíc, 5. júna päťtisíc a 10. júna šesťtisíc. Don Umberto 
Pasquale má pre to vysvetlenie: „Ten, kto čo-to vie o 
mystických dušiach, ktoré majú apoštolské poslanie (a je ich 
mnoho), nečuduje sa ich popularite, ktorú majú bez toho, 
žeby to chceli. No ťažko si môžeme predstaviť ich 
utrpenie.“153 

Keď potom 13. októbra 1955 zomrela, pred smrťou 
povedala jednej skupinke ľudí: „Nehrešte. Tento svet za nič 
nestojí. Často chodievajte na sväté prijímanie. Každý deň sa 
modlite ruženec. Zbohom, dovidenia v nebi.“ Pochovaná 
bola tvárou k Tabernákulu, ako to už pred 13 rokmi 
nadiktovala do svojho testamentu:  

„Želám si, aby môj pohreb bol jednoduchý. Moja 
rakva nech nie je ani príliš pekná ani príliš podradná, aby 

                                                 
152 BOSCO, T.: Svätci saleziánskej rodiny. 2003. s. 169-170. 
153 BOSCO, T.: Svätci saleziánskej rodiny. 2003. s. 170. 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

224

nepriťahovala pozornosť nikoho. ... Ak to Cirkev 
nezakazuje, rada by som v mojej rakve mala mnoho kvetov, 
nie preto, že si ich zaslúžim, ale preto, že ich mám veľmi 
rada. ...  Želám si byť pochovaná do zeme, bez zinkovej 
truhly. Nechcem ani pohrebné obrady, pretože mamka nemá 
prostriedky, aby si mohla dovoliť taký výdavok. Túžim aby 
ma pochovali, ak to bude možné, s tvárou obrátenou 
smerom k svätostánku nášho kostola. Ako som počas života 
vždy túžila zjednocovať sa so sviatostným Ježišom a 
pozerať sa na môj svätostánok tak často, ako to len bolo 
možné, tak chcem aj po svojej smrti neprestajne bdieť 
obrátená smerom k nemu. Viem, že očami môjho tela už 
Ježiša neuvidím, ale chcem byť položená v takej polohe, 
aby som mu preukázala lásku, ktorú prechovávam k Božskej 
Eucharistii. Chcem, aby môj hrob bol obkolesený kvetmi 
múčenky, aby som tak vyjadrila, že v živote som milovala 
bolesť a neprestanem ju milovať ani po svojej smrti. S 
múčenkou by som chcela mať poprepletané popínavé ruže s 
mnohými tŕňmi. Nad hrobom chcem mať kríž a vedľa neho 
obraz našej drahej nebeskej Mamičky. Ak je možné, chcela 
by som, aby okolo kríža bola ovinutá tŕňová koruna. ... 
Milujem Ježiša, milujem nebeskú Mamičku, milujem 
utrpenie a až v nebi pochopím cenu toho, čo trpím.“154 

Jej sestra Diolinda sa po pohrebe vyjadrila, že jej 
pohreb bol predstavením, aké sa predtým nevidelo. Prišlo sa 
s ňou rozlúčiť vyše päťtisíc ľudí. Stovky plačúcich 
chudobných spomínali na dobrodenia, ktoré od nej dostali 
zvlášť počas posledných desať rokov. Zišli sa aj početní 

                                                 
154 PASQUALE, U.M.: Alexandrina Maria da Costa lapma lásky. 2005. 
s.  28-29. 
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ľudia z vyšších vrstiev: univerzitní profesori, lekári, 
advokáti, umelci, obchodníci, podnikatelia. Všetci cítili, že 
stratili niekoho, kto bol pre nich autoritou, kto im ukázal 
príklad prijímania životných situácií. 

Cirkev potvrdila jej hrdinské čnosti. Diecézny proces 
jej blahorečenia začal po dvanástich rokoch od jej smrti., v 
roku 1967, ktorý trval tri roky. V decembri 1976 boli 
schválené všetky jej písomností. V roku 1977 boli vytlačené 
svedectvá procesu v štyroch veľkých zväzkoch na konečný 
posudok rímskeho tribunálu. 21. decembra 1995 Ján Pavol 
II. uznal jej hrdinské čnosti, dostala titul „ctihodná“ a po 
ôsmych rokoch 25. apríla 2004 ju vyhlásil za 
blahoslavenú.155 
 
Záver 
 

Alexandra je svätica našej doby. Ešte žijú očití 
svedkovia ktorí ju osobne poznali. Jej život a utrpenie môže 
byť inšpiráciou pre mnohých, ktorí si kladú otázku: „prečo 
ja?“, čo zlé som urobil, že musím takto trpieť? Alexandra sa 
najskôr so svojím utrpením nestotožnila. Robila všetko 
preto, aby sa ho zbavila. Až keď pochopila, že to je jej 
životná cesta, našla na nej úžasné poklady.  
 
 
 
 
 

                                                 
155 DAL COVOLO, E., MOCCI, G.: Santi nella Famiglia salesiana. 
2009.  s. 55 
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Spoločenská  zodpovednosť a paliatívna 
starostlivosť v zariadení  sociálnych služieb 

Kurnát Anton, Vertaľová Jaroslava, Kurnát Marek 
 

Abstrakt: Ani novodobý pokrok v technike ekonomike 
a svetová globalizácia nemôže význam osobného života 
degradovať. Určite ho ale ovplyvňuje. Vidíme to najmä 
v generácii mladých ľudí, ktorí začínajú dávať prednosť 
materiálnemu svetu a podmieňujú rodinný život profitom 
z pracovného života.  
 
Kľúčové slová: Sociálna zodpovednosť. Spoločenská 
zodpovednosť. Koncept spoločenskej zodpovednosti. 
Pracovníci. Rodinný život.  
 

Social responsibility and family life in  
a social care institution 

 
Abstract: The meaning of private life should not be 
degraded by the modern technical economic development or 
globalization processes. Yet, it is definitely affected by 
them. We can experience this phenomenon in the lives of 
young generations where family life is inferior to 
materialism and money.  
 
Keywords: Social Responsibility. Corporate Social 
Responsibility. The concept of social responsibility. 
Workers. Family life. 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

229

1 Spoločenská zodpovednosť organizácie  
 
Koncept spoločenskej zodpovednosti  organizácií 

(corporate social responsibility, CSR), ktorý obhajuje 
rovnomenná európska organizácia CSR Europe, stojí aj na 
sociálnom pilieri. Sociálny pilier konceptu zahŕňa okrem 
iného aj zdravie a bezpečnosť  a  vyváženosť osobného 
a pracovného života zamestnancov156. Spoločenskú 
zodpovednosť tiež uvádza ako dobrovoľný záväzok firiem 
chovať sa v rámci svojho fungovania zodpovedne 
k spoločnosti ale aj k životnému prostrediu. 

Spoločensky zodpovedné riadenie organizácie je 
koncept, v rámci ktorého sa podniky či organizácie snažia 
integrovať do svojich aktivít spoločenský záujem, pričom 
vychádzajú zo svojho vplyvu, ktorí majú na zainteresované 
subjekty (stakeholders). Medzi zainteresované subjekty 
patria zákazníci, zamestnanci, akcionári, subdodávatelia, 
miestna komunita, čiže všetci, ktorých sa aktivity danej 
spoločnosti akýmkoľvek spôsobom dotýkajú. Spoločenská 
zodpovednosť presahuje povinný legislatívny rámec a 
vzniká na dobrovoľnej báze. Výsledkom je zvýšenie kvality 
života zamestnancov, ich rodín ako aj miestnej komunity a 
spoločnosti v širšom meradle157. 
 
 
 
 

                                                 
156 Nejedlo, T.: Společenská odpovědnost firem stojí i na sociálním 
pilíři. České Budejovice: Sociálna práca, 2008, s. 63.  
157 Európska Únia.: Zelená kniha. Brusel: 2001, s. 26. 
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2 Model sociálnej zodpovednosti 
 

Východiskovým bodom zodpovednosti je súlad 
medzi hodnotami a medzi konaním k ceste za nimi. 
K vybudovaniu sociálnej zodpovednosti musíme reflektovať 
7 oblastí, ktoré priamo ovplyvňujú existenciu  organizácie. 
Tento model  podporuje reflexiu, ktorej  cieľom je pomáhať 
identifikovať, analyzovať a  štrukturovať informácie 
potrebné k dosiahnutiu požadovanej úrovne sociálnej 
zodpovednosti mangementu. 
 
 

 
                 Obr. č. 1. Model sociálnej zodpovednosti158 

                                                 
 
158 Vidal, P. - Torres, D. - Guix, B. - Rodriguez, M. P.: The Social 
Responsibility of Non-Profit Organizations. Barcelona: Observatori del 
Tercer Sector, 2005, s. 14. 
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1. Zamestnanci. Neexistuje organizácia bez ľudí, naopak, 

organizácia sú ľudia, ktorí pre ňu pracujú, 
2. Poslanie a hodnoty dávajú zmysel organizácie, 
3.   Transparentnosť je podmienkou dôverihodnosti 
všetkých zainteresovaných strán medzi sebou, podporuje 
kredibilitu organizácie, 
4. Environmentálny management. Musíme si uvedomiť, že 
každá organizácia pohlcuje prírodné zdroje a vytvára odpad. 
Zodpovednosťou každej je si uvedomiť rozsah tohto 
     a prispôsobiť svoje aktivity, 
5.  Komunikácia (marketing), vytvára obraz organizácie 
navonok. Spája širšie okolie s cieľovou skupinou, 
6.  Spoločenská účasť  na procesoch , ktoré sa netýkajú 
priamo organizácie ale na ktorých by sme sa mali chcieť 
zúčastniť. (Kultúra, šport, politické postoje a pod.). 
 
3 Práca v nepretržitej prevádzke a rodinný život 
 

Rovnováha medzi pracovným a osobným či 
rodinným životom má zásadný význam. Nerovnováhu 
označujú  významní autori za nové sociálne riziko.Pri 
nerovnováhe pracovného života s rodiiným životom  je 
možný  konflikt s oblasťou starostlivosti o deti a domácnosť 
u žien .  
      Harmonizáciu pracovného a rodinného života možno 
definovať ako stupeň, v akom sú jednotlivci schopní 
zároveň udržať v rovnováhe požiadavky tak na prácu za 
mzdu, tak aj v oblasti zodpovednosti o rodinu. K 
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dosiahnutiu rovnováhy sú preto potrebné formálne opatrenia 
(legislatíva štátu, firemné smernice a štandardy) 
a neformálne opatrenia (vzájomná výpomoc partnerov pri 
domácich prácach). Organizácie verejného sektora by mali 
dobrovolne  a v záujme  kvality poskytovanej služby, 
zvýšenia produktivity, loajality, zníženia absencií ako aj 
udržania kvalifikovaných pracovníkov,  zavádzať takéto 
opatrenia.159 
       V nepretržitej prevádzke môžme formálne opatrenia 
zhrnúť do základných právnych noriem, ktorými sú 
Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní a noriem 
na úrovni riadenia organizácií, napr. podnikové kolektívne 
zmluvy. Tieto podporujú rovnováhu pracovného a osobného 
života inštitútom významne zníženej hodnoty pracovnej 
doby na 35 hod. týždenne, dodatkovou dovolenkou 
v rozsahu 5 pracovných dní, poskytovaním teplého jedla 
počas práce ale aj čerpania dovolenky, pracovnej 
neschopnosti alebo ošerovania člena rodiny, príplatky za 
prácu vo sviatok (100%), deň pracovného voľna (30%) 
a nočné smeny (20%). Pre pracovníkov nepracujúcich 
v nepretržitej prevádzke je dôležitá flexibilita pracovných 
podmienok. Je to hlavne pružný pracovný čas, práca z domu 
(home Office), práca na delenom pracovnom mieste a na 
čiastočný úväzok. 
 
 
 
 

                                                 
159 HILL, M. - DAVIS, J. - PROUT, A. - TIDSALL, K.: Moving the 
particiaption agenda forward. Children & Society 18(2), 2004. s. 15. 
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4 Paliatívna starostlivosť v  domove sociálnych služieb 
(DSS) 

 
„Chorý niekedy túži len po tom, aby sa niekto pri 

ňom zastavil, len na okamih, aby mu mohol položiť hoci len 
jedinú otázku... Okolo neho sa však „točí“ plno ľudí ... 
Zaujímajú sa o jeho pulz, srdce činnosť pľúc, o jeho 
exkréty... len o neho samého sa nikto nestará, o neho ako 
osobnosť.“ (Elizabeth Kübler - Ross) 
      V súčasnom období vo viacerých rovinách 
zaznievajú otázky, akým spôsobom sa v budúcnosti majú, či 
budú poskytovať sociálne služby na Slovensku. Domov 
sociálnych služieb je domovom pre tých, ktorí nedokážu 
svoje potreby zabezpečovať sami. Takmer vo všetkých 
oblastiach potrebujú pomoc, no však patria rovnako ku 
všetkým ľuďom, ktorí môžu ochorieť.  
      Paliatívna starostlivosť patrí ku komplexnej 
starostlivosti o nevyliečiteľne chorého klienta aj v zariadení 
sociálnych služieb. Aj keď DSS v zmysle platnej legislatívy 
nie je zdravotníckym zariadením, paliatívna starostlivosť 
patrí ku komplexnej starostlivosti o nevyliečiteľne chorého 
klienta aj v tomto zariadení, a  to v prípade, že poskytuje aj 
zdravotnú starostlivosť podľa vyhlášky č. 109/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu 
zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych 
služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych 
služieb. Túto starostlivosť zariadenie sociálnych služieb  
môže, ale nemusí poskytovať. Odborní pracovníci sa snažia 
svojim prístupom zlepšiť umierajúcemu klientovi kvalitu 
života, nielen po fyzickej stránke, ale aj po stránke 
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psychickej, sociálnej a duchovnej. Paliatívna starostlivosť si 
vyžaduje rovnako vysokú profesionalitu odborného 
pracovníka, vyžadujúci hlboký záujem o človeka. Podobne 
ako sociálna služba si paliatívna starostlivosť vyžaduje 
spoluprácu lekára, psychológa, sociálneho pracovníka, 
kňaza a samozrejme príbuzných a rodiny. 
      Domov sociálnych služieb umožňuje klientovi 
dôstojný záver života, zlepšuje kvalitu života až do smrti, 
poskytuje klientovi úľavu od bolesti a iných závažných 
symptómov ochorenia, zmierňuje jeho utrpenie a stabilizuje 
jeho zdravotný stav.  Poskytuje podporný systém, aby klient 
mohol do smrti žiť čo najaktívnejšie. Sprevádzanie 
umierajúceho klienta znamená ísť kus cesty spoločne. Je 
veľmi dôležité uspokojiť všetky potreby umierajúceho, 
vytvoriť okolo neho atmosféru lásky a pokoja ľuďmi, ktorí 
sú jeho najbližšími. Často krát počujeme, že najdôležitejšie 
je, aby rodina nevyliečiteľne chorého bola v čase potreby 
nablízku, lebo zomierajúcemu môže byť najbližší veľmi 
nápomocný. Tým, že ho bude držať za ruku, hladiť, utierať 
čelo, či podať pohár...  

V zariadeniach sociálnych služieb, nie každý 
umierajúci má to šťastie, aj napriek snahám kontaktovať 
a informovať rodinu. Je len ťažko nájsť príbuzných, ktorí 
desiatky rokov neprejavujú o klienta záujem. Jeho 
najbližšími a rodinou sú práve odborní pracovníci, i keď 
pocit zomierajúceho, že má pri sebe niekoho blízkeho, sa 
nedá nahradiť ani najdokonalejšou sociálnou 
starostlivosťou. A práve preto, že zomieranie je súčasťou 
života, je v takýchto prípadoch odborní tím vedení pozerať 
sa na svet očami umierajúceho a vnímať jeho potreby 
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z viacerých rovín. Aj napriek holistickému prístupu 
vnímania ťažko chorého klienta, upriamime pozornosť na 
sociálnu oblasť, kde dôležitou súčasťou je rešpektovanie 
ľudskej dôstojnosti, potreba autonómie, sociálne potreby a 
sociálne kontakty, podpora a komunikácia. Nedostatok 
týchto stimulov len zhoršuje stav klienta a pôsobí na neho 
stresovo. Niektoré výskumy totiž naznačujú, že práve 
sociálna podpora môže mať priaznivý dopad na fyzické 
zdravie pacienta, z dôvodu stimulácie jeho imunity. Aj 
človek žijúci v zariadeniach sociálnych služieb je tvor 
spoločenský, a keďže izolovane nežije, nemal by izolovane 
ani zomierať. Sociálna izolácia pre nikoho nie je 
vonkoncom správna a ani prospešná. O jej minimalizáciu sa 
snažia pričiniť aj odborní pracovníci v rámci paliatívnej 
starostlivosti. Dôležitú a neoceniteľnú úlohu z tohto 
hľadiska môžu zohrávať aj dobrovoľníci, pôsobiaci v DSS.  

Sestra môže nevyliečiteľne chorému a umierajúcemu 
pacientovi pomôcť, sa v zariadení sociálnych služieb vedie 
odborní tím k tomu, aby dokázal usmerňovať klienta, aby 
svoje ochorenie v prvom rade prijal, orientovať ho, aby 
vedel rozlíšiť, čo sa dá zmeniť, a čo nie, povzbudzoval jeho 
záujem o okolie, aby sa neuzatváral do seba, bol v kontakte 
s ostatnými klientmi, nie izolovaní od svojho najbližšieho 
okolia (možno aj podobnými problémami), stimuloval 
príbuzných (ak je to možné) k častejším návštevám. Je 
dôležité, aby odborní pracovníci boli naďalej nápomocní pri 
klientovi pri vytyčovaní reálnych krátkodobých  cieľov, 
ktoré by dávali aj v malej miere jeho životu zmysel. 
Orientuje ciele pacienta na prítomnosť, nie na budúcnosť, 
pričom sa ale nevyhýba rozhovorom o smrti, v prípade, že 
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klient, v rámci svojho intelektu má potrebu o nej hovoriť. 
Stimuluje rozhovory bilančného charakteru, v ktorých 
zdôrazňuje pozitíva života terminálne chorých. Táto rola je 
zodpovedná, súcitná, empatická, úprimná a pravdovravná, 
pričom znamená prežitie možno najdôležitejšej etapy života 
človeka.160 

Stanovenie diagnózy ochorenia s jasnou prognózou 
je veľkým stresorom nielen pre chorého, ale aj pre jeho 
rodinu. Rodina pacienta prežíva rovnaké obavy, úzkosť a 
strach ako chorý. S jeho závažným ochorením sa musí 
vyrovnať rovnako ako on sám. Skutočnosť závažného 
ochorenia znamená zásadné zmeny nielen v dynamike 
rodinných vzťahov, ale aj vzťahov mimo rodinu. Vďaka 
psychickým zmenám, ktoré sa objavujú u všetkých 
zúčastnených s príchodom vážnej choroby, vznikajú 
komunikačné bariéry obmedzujúce schopnosť viesť 
otvorený dialóg. Dôležitú úlohu tu zohrávajú sociálni 
pracovníci, nakoľko rodinní príslušníci klienta s letálnym 
ochorením často trpia emočným diskomfortom, 
intrapsychickými a interpersonálnymi konfliktami.  Medzi 
základné potrebné uistenie starajúcich, patria uistenia o tom, 
že klient netrpí, pretože ak majú členovia rodiny pocit, že 
ich príbuzný trpí bolesťou a ďalšími príznakmi, pociťujú 
bezmocnosť, pocity viny. Aj keď klient zomiera v zariadení 
sociálnych služieb, rodina potrebuje vedieť, že ich blízky 

                                                 
160 SIMOČKOVÁ, V. Zabrániť rutine. In: Sestra a lekár v praxi, č. 12, 
roč. I, 2002, s. 38. 
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zomrel v pokoji a bez utrpenia, a že sa urobilo, všetko, čo 
bolo možné.161 
 
5 Charta práv umierajúceho v Slovenskej republike 
 

Ako je vyššie uvedené, jednotlivé práva pacientov 
v akejkoľvek starostlivosti, sa zakladajú na práve človeka na 
ľudskú dôstojnosť, na sebaurčenie a na autonómiu. Právo na 
zdravotnú a sociálnu starostlivosť v prípade posúdenia 
o odkázanosti na sociálnu službu, sa definuje ako právo na 
využívanie výhod zdravotníckeho systému, zdravotníckych 
služieb, sociálneho systému a sociálnych služieb, ktoré sú v 
štáte dostupné. 

V Článku 8 Charty práv pacienta v Slovenskej 
republike, starostlivosť o nevyliečiteľne chorých 
a umierajúcich162 sa uvádza: 
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,  

                                                 
161 O´CONNOR, M. - ARANDA, S. Paliativní péče pro sestry všech 
oborů. 1. vyd., Praha: Grada Publishing, 2005. s. 36. 
162 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 2012. [Citované 
dňa 20-09-2012]. Dostupné na 
  internete: http://www.zdravie.sk/sz/72-98/Charta-prav-pacienta-v-
sr.html. 
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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 odmieta 
potrebnú zdravotnú starostlivosť, lekár si od neho vyžiada 
vyjadrenie o jej odmietnutí v písomnej alebo v inak 
preukázateľnej forme. Cieľom starostlivosti o smrteľne 
chorých je vo všeobecnosti zlepšiť kvalitu prežívania pri 
plnohodnotnom naplnení ich opodstatnených potrieb a 
prianí. Umierajúci z etického hľadiska má právo na to, aby 
sa s ním zaobchádzalo až do smrti ako s ľudskou bytosťou. 
Na nádej, pričom nezáleží na tom, že sa mení jeho životná 
perspektíva. Má právo vyjadriť svoje pocity a emócie 
týkajúce sa blízkej smrti, podieľať sa na rozhodnutiach 
týkajúcich sa starostlivosti o neho, na stálu zdravotnícku 
starostlivosť aj v DSS, napriek tomu, že sa cieľ 
“uzdravenia“ jeho choroby mení na “zachovanie pohodlia a 
kvality života“. Má právo nezomrieť opustený, byť ušetrený 
bolesti. Aj klient v DSS má právo na poctivé odpovede na 
svoje otázky a nebyť klamaný. Na pomoc rodiny a na 
pomoc pre rodinu v súvislosti s prijatím svojej smrti, 
zomrieť pokojne a dôstojne, s uchovávaním svojej 
individuality, na láskavé pochopenie svojich rozhodnutí 
a názorov. Byť ošetrovaný pozornými, citlivými a 
skúsenými ľuďmi, ktorí sa pokúsia porozumieť klientovým 
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potrebám a ktorí budú prežívať zadosťučinenie z toho, že 
mu budú pomáhať tvárou v tvár smrti. 

Dôstojnosť smrti je vidieť aj v dôslednom a 
obetavom opatrovaní a ošetrovaní človeka, ktorý našu 
vysoko profesionálnu starostlivosť potrebuje. Je potrebné 
odkloniť sa od estetických kritérií, ktoré nám zabraňujú 
prirodzene prijímať nevyhnutné fyziologické prejavy. Práca 
odborného kolektívu, ktorý sa stará nielen o zomierajúcich, 
ale aj o ťažko zdravotne postihnutých, je veľmi náročná, 
vyžadujúca adekvátne spoločenské ocenenie. Sociálni 
pracovníci, opatrovatelia i ostatní odborní pracovníci 
poskytujú svojim klientom popri odbornej pomoci útechu, 
povzbudenie a nádej a stoja pri nich do poslednej chvíle 
s pochopením, že etika terminálnej starostlivosti spočíva v 
schopnosti zobrať na seba zodpovednosť za svojho klienta.  
 
Záver 
 
      Dosiahnutie pracovných podmienok ľudí aké si 
zaslúžia je skutočnou výzvou. V tomto sektore sú príjmy 
malé a nestále. Môžu byť demotivújim prvkom , 
ovplyvňovať kvalitu práce a tým aj  kvalitu služby, ale aj 
vplývať na osobný život pracovníkov .Preto je potrebné 
prihliadať na ich názory pri rozhodovaní a ich profesný 
a osobný rozvoj v organizácii.  
      Prax ukazuje, že aktivity spájané so spoločenskou 
zodpovednosťou nie sú účinné bez osobného a etického 
prístupu managementu aj zamestnancov. 
     Dôležitým prvkom uplatnenia formálnych opatrení 
podporujúcich rovnováhu pracovného a osobného, či 
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 rodinného života je management pracovného času 
pracujúcich v nepretržitých prevádzkach najmä 
v zdravotníctve a sociálnej sfére. V súčasnosti prevláda 
manuálny prístup k úlohe rozvrhnutia pracovného času 
zamestnancov v nepretržitej prevádzke. Zodpovedný 
pracovník prihliada na počet odpracovaných nočných 
zmien, sobôt nedieľ a sviatkov, významných sviatkov ako je 
Veľká noc a Vianoce, čerpanie dovoleniek a mení rozvrh 
podľa práce neschopností, ale aj iných okolností, pre ktoré 
pracovník nenastúpi do zmeny v nepretržitej prevádzke. 
Musí pritom dodržať stanovený mesačný limit pracovného 
času a prípadných nadčasov a čerpania starých nadčasov. Je 
to teda pomerne náročný proces, pre ktorý je nevyhnutná 
podpora prostredníctvom informačných technológií. Žiaľ 
v tomto sektore neexistuje zatiaľ softvérová podpora, ktorá 
by problematiku mangementu pracovného času 
v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach riešil 
komplexne a optimalizoval všetky vyššie uvedené kritéria. 
   Potrebné je spomenúť prepojenie zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti a dlhodobú starostlivosť pre 
prijímateľov sociálnej a zdravotníckej služby. Aj keď 
v odborných kruhoch sa o tomto probléme hovorí už dlho, 
dosiaľ nebol legislatívne vyriešený. Či je problém 
v rezortizme výkonnej moci, nedostatku finančných 
prostriedkov alebo iných faktoroch, tento stav je 
z dlhodobého hľadiska neúnosný a má vplyv na kvalitu 
sociálnej služby aj zdravotných služieb.  

Už oddávna je všetkým ľuďom zrejmé, že bez smrti 
nemôže byť život. Každý človek sa s ňou musí nejakým 
spôsobom vyrovnať a je vecou každého z nás, aby to urobil 
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pokiaľ možno dôstojne. Je samozrejmé, že na spôsob, akým 
sa so smrťou vyrovnáme, je do veľkej miery závislý na 
našom okolí, vonkajších vplyvoch a najmä na našej 
výchove. Napriek tomu záleží na našom pohľade na svet, čo 
pre nás bude tento osobný a výsostne citlivý okamih 
znamenať a akým spôsobom k nemu postupne dospejeme. 
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Terapeutický rozmer  
starozákonnej knihy Rút 

                                 Leščinský Jozef 
 
Abstrakt: Dôležitý je terapeutický rozmer mnohých 
biblických epizód a textov, špeciálne príbehu starozákonnej 
knihy Rút. Podobnou témou sa vyznačujú aj novozákonné 
texty. V evanjeliách Ježiš uzdravuje a uzdravovanie je 
typickou a stálou črtou jeho verejného učinkovania, ktorú 
prenáša aj na svojích učeníkov. Prečo to Ježiš robí? 
Normálne sa predsa terapiou zaoberá medicína.  
 
Kľúčové slová: Božia terapia. Duchovné zážitky. Rodina 
Elimelechova. 
 

Terapeutic dimension biblical book  
                      of Ruth 
 

Abstract: Important is a therapeutic dimension of many 
biblical episodes and texts, specifically the story book of 
Ruth. A similar theme of the New Testament texts are 
characterized. In the Gospels, Jesus heals and healing is the 
typical and permanent feature of his public activity, which 
carries over to his disciples. Why did Jesus do? Normally, 
yet therapy deals with medicine.  
 
Keywords: Božia therapy. Spiritual experiences. Family 
Elimelechova. 
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Text príspevku 
 
Je zaujímavé, že starovek spájal s náboženstvom 

a s posvätnom, pomimo mnohých iných činností akými boli 
manželstvo, obchod alebo vojna, aj ľudské nemoci. Na 
jednej svojej ceste po Malej Ázii mi v rozvalinách mesta 
Pergamon (dnešné Turecko) skade pochádzal staroveký 
predchodca dnešných lekárov Aesculap ukazovali miesto 
pripomínajúce promenádu s dvomi vysokými múrmi po 
stranách v ktorej sa prechádzal vtedajší chorý a odkiaľ na 
neho zhora kričali kňazi: „Si zdravý ... si zdravý...“. Aj 
niektoré biblické rozprávania nám zachovali túto zvláštnú 
okolnosť, že o zdraví pacienta v dávných dobách 
rozhodovali kňazi, ako o tom svedčí židovská prax, ako aj 
jedna príhoda z evanjélii, keď Kristus, ktorý práve vyliečil 
10 malomocných im vraví, aby šli a ukázali sa kňazom. 
Odborníci napríklad vedia, že starí Kelti pochádzajúci 
z britských ostrovov, ktorí sa pri svojej expanzii dostávali až 
na európsky kontinent a na naše územie mali kňazov – 
druidov, ktorí bývali v hlbokých lesoch, zaoberali sa 
prírodou a podstatnou črtou ich náboženstva bolo práve 
uzdravovanie. 

Aj preto nás neprekvapuje, že aj verní Židia Starého 
zákona boli zvyknutí vzťahovať všetko, čo ich v živote 
stretlo, k Bohu. Niet sa čo čudovať, že od neho prichádzajú 
aj choroby. Napríklad Jób s hrôzou konštatuje: „Ruka 
Pánova sa ma dotkla“ (19,21). Na iných miestach hovorí 
o ranách, ktorými ho Boh trestá. Choroby sa v tomto 
prostredí chápu aj ako trest za spáchané hriechy. Keď sa 
potom chce niekto uzdraviť, musí sa najskôr zmieriť 
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s Bohom. Až potom má zmysel hľadať lekára. Z toho 
prirodzene vyplýva, že kto sa chce uzdraviť vidí súvislosť 
medzi chorobou a svojími hriechmi. Aj Jób v tejto ohromnej 
biblickej knihe dlho narieka a uvažuje, dlho hľadá príčinu 
svojho nešťastia, aby nakoniec došiel k záveru, že jeho 
choroba a nemoc boli pre neho veľkým Božím zjavením 
a v závere konštatuje: „Len teraz ťa moje oči zazreli...“ (Jób 
42,5). Podobné momenty o Božom sprevádzaní v chorobe 
a jej liečení však nachádzame aj inde napríklad pri 
sprevádzaní a uzdravení mladého Tobiáša anjelom 
Rafaelom (ktorého meno v hebrejštine znamená Boh 
uzdravuje) v rovnomennej knihe. 

Duchovné zážitky v Starom zákone však nemajú len 
individuálnu povahu. Židia sa cítili pevne spojení 
s ostatnými a s celým národom. Kto je nemocný ten nevie 
držať krok s ostatnými temer nikde: ani  doma v rodine, ani 
v zamestnaní, vojne a v spoločenskom styku. Práve preto 
v mnohých žalmoch čítame, ako si chorý často povzdychne: 
„Som úplne vyradený človek“, odstavený od mojích 
priateľov a známych (Ž 88 a 38). Ak takýto človek prosí 
Boha o uzdravenie robí tak preto, aby sa do spoločenstva 
vrátil, aby nebol vyhnaný zo zeme a preto aj pochopíme, že 
najvätšia radosť pre takto uzdraveného bola, keď sa mohol 
navrátiť do chrámu. Z biblických textov sa zdá, že tam bola 
skoro vždy nejaká skupina tých, ktorí sa prišli poďakovať 
Bohu za uzdravenie. Odborníci hovoria že pravdepodobne aj 
jestvovala nejaká liturgia v rámci ktorej kňazi recitovali 
modlitby nad chorými. Logicky vzaté tak Židia 
nepovažovali za užitočnú ani tak chorobu, ako skôr 
uzdravenie z nej a následný návrat do života. To zároveň 
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súviselo s ich predstavou o Bohu, ktorý má moc naprávať 
takto samotný život, nielen liečiť choroby ale aj odpúšťať 
hriechy s nimi spojené. Na konci Starého zákona ohlasujú 
potom proroci čas v ktorom sa má Boh ujať znovu svojho 
ľudu a to úplne definitívnym spôsobom - prostredníctvom 
svojho Mesiáša. 
  Akonáhle začne Ježiš kázať a akonáhle sa v Izraeli 
rozšíri správa, že snáď on je tým Mesiášom, hneď sa k nemu 
začnú hrnúť aj chorí a nemocní ľudia. A on sa nebráni 
a mnohých z nich uzdravuje. Vracia sa tak na začiatku 
položená otázka: Ježiš predsa nebol lekárom - prečo to 
potom robí? Tu a tam sa evanjelisti zmienia o jednej 
okolnosti: bolo mu ľúto človeka, keď trpí. Ale veľa ráz je 
pridané, že urobil zázrak, aby ukázal Božiu moc. Inými 
slovami, uzdravovaním chcel Ježiš naznačiť, že Božie 
kráľovstvo je už tu, je prítomné medzi ľuďmi. Napríklad, 
keď za ním Ján Krstiteľ pošle svojich učeníkov s dotazom: 
„Si ten, ktorý má prísť alebo máme čakať iného?“ Ježiš 
odpovie: „Choďte a povedzte Jánovi o tom, čo vidíte 
a počujete: slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú 
očisťovaní, hluché počujú, mŕtví vstávajú a chudobným sa 
hlása radostná zvesť“ (Mt 11, 2-5). Uzdravenia teda, 
o ktorých na tomto mieste Ježiš hovorí sa v Novom zákone, 
podobne ako v Starom chápu, ako niečo dôležité, ako niečo 
čo má súvis s príchodom Božieho kráľovstva. My by sme 
povedali, že majú súvis výlučne a len so životom. Ale 
v evanjeliu sa pomerne jasne rozlišuje dvojaký život: časný 
a večný. Tým, že Ježiš uzdravuje choroby alebo dokonca 
kriesi mŕtvych dokazuje, že je Pánom života a že priniesol 
všetkým čo v neho veria večný život – život v hojnosti. Túto 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

247

moc uzdravovať potom Ježiš zveruje aj apoštolom, ktorí 
takisto uzdravujú ľudí Božou mocou, ako o tom svedčia 
Skutky apoštolov. Ani oni podobne ako Kristus neuzdravia 
všetkých. Deje sa to vždy akoby mimochodom, ako 
znamenie pre tých, čo ešte neveria, aby sa obrátili k Bohu, 
aby ho čakali. V prvej Cirkvi potom toto čakanie na druhý 
príchod Krista dostalo ohromné dimenzie, ako to 
dokumentuje Pavlov list Solúnčanom. Kristus bol, podobne 
ako to bolo v prípade čakania Simeona a Anny na jeho 
príchod v jeruzalemskom chráme čakaný a opätovne 
zvolávaný na nemocných. Bola by škoda, keby niekto 
medzitým umrel, až také živé bolo toto očakávanie. Snáď si 
to mnohí takto mysleli. Preto sa nad nemocnými modlili. 
List sv. Jakuba (5,14-16) nám zachoval tento modlitebný 
obrad: „Je z vás niekto nemocný? Nech si zavolá niektorého 
predstaveného cirkevnej obce a ten nech sa nad ním modlí 
a pomaže ho olejom v mene Pánovom. Modlitba spojená 
s vierou nemocného zachráni. Pán ho pozdvihne a ak sa 
dopustil hriechov, odpustia sa mu.“ Tento text bol v Cirkvi 
vždy považovaný za dôkaz sviatosti pomazania nemocných 
Je pozoruhodný v tom, že sa v ňom opätovne vracia 
súvislosť medzi dvomi vecami: nemocou a hriechom, 
odpustením hriechov a zdravím a návratom do života. Je to 
všetko celkom v tradícii Písma. 

Je zaujímavé, že všetky tieto Božie terapeutické 
momenty akokeby v sebe zhŕňal aj príbeh jednej 
starozákonnej knihy, ktorú poznáme pod menom Rút. V nej 
sa však jedná o iný typ Božej terapie, ktorý rozširuje náš 
pohľad na spásonosné Božie pôsobenie v dejinách a tým je 
sociálna terapia a spása jednej rodiny, ktorá vedie k spáse 
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celého ľudstva. Na nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na 
jej význam v tomto rozšírenom spásno – dejinnom 
terapeutickom slova zmysle. Tu je jej celý text. 
 
Rút 1 

 
I. Rodina Elimelechova sa sťahuje do Moabska. - 

1 V čase, keď úradovali sudcovia, nastal v krajine hlad. Istý 
človek sa vysťahoval z júdskeho Betlehema, aby ako 
cudzinec žil na Moabských rovinách so svojou manželkou a 
dvoma synmi. 2 Muž sa volal Elimelech, jeho manželka 
Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kiljon. Boli to 
Efratejci z júdskeho Betlehema, ktorí sa presťahovali na 
Moabské roviny, aby sa tam osadili. 3 Ale Noemin manžel 
Elimelech zomrel, a tak zostala sama so svojimi synmi. 4 
Oni sa oženili s Moabkami. Jedna nevesta sa volala Orfa a 
druhá Rút. Tak tam bývali asi desať rokov. 5 Ale aj títo 
dvaja, Machlon a Kiljon, jej umreli, takže po smrti svojich 
dvoch synov a po smrti manžela zostala táto žena sama (v 
cudzej krajine). 

Rút neopúšťa svokru. - 6 Vydala sa teda spolu s 
nevestami na cestu späť z Moabských rovín, lebo sa na 
Moabskej rovine dopočula, že Pán milostivo navštívil svoj 
ľud a dal mu chlieb. 7 A tak zanechala miesto, kde dosiaľ 
bývala, a (šli) s ňou aj jej dve nevesty. Keď došli na cestu, 
ktorá viedla späť do júdskej krajiny, 8 Noemi povedala 
svojim dvom nevestám: Choďte, vráťte sa každá do domu 
svojej matky! Nech vám Pán preukáže svoju lásku, akú ste 
prejavili (mojim) mŕtvym i mne! 9 Nech vám Pán dá, aby ste 
našli spočinutie každá v dome svojho manžela!“ A 
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pobozkala ich. Ale ony sa pustili do hlasitého plaču 10 a 
hovorili jej: „Vrátime sa s tebou k tvojmu národu!“ 11 
Noemi im odpovedala: „Vráťte sa, dcéry moje! Prečo by ste 
šli so mnou? Či sa mi ešte narodia synovia, aby sa stali 
vašimi manželmi?! 12 Vráťte sa, dcéry moje! Choďte len! Ja 
som už stará na vydaj. Veď keby som si povedala: Mám ešte 
nádej (na dieťa) a keby som ešte túto noc bola s mužom a 
porodila by som synov, 13 či chcete na nich čakať, až 
vyrastú? Či sa uzavriete, aby ste sa pre nich nevydali za 
muža? Nie tak, dcéry moje! Moja trpkosť je omnoho väčšia 
ako vaša, lebo Pánova ruka vystúpila proti mne.“ 

14 Tu sa znovu dali hlasite plakať: Pritom Orfa 
pobozkala svoju svokru a vrátila sa, ale Rút sa jej pridŕžala. 
15 Povedala jej (Noemi): „Hľa, tvoja švagriná sa vrátila k 
svojmu národu a k svojim bohom! Choď aj ty za svojou 
švagrinou!“ 16 Ale Rút odpovedala: „Nenaliehaj na mňa, aby 
som ťa opustila a odvrátila sa od teba: lebo kde pôjdeš ty, 
pôjdem i ja, kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja: tvoj národ sa 
stane mojím národom a tvoj Boh bude mojím Bohom. 17 
Kde ty zomrieš, tam zomriem i ja a tam budem aj 
pochovaná. Nech mi Pán tak urobí a nech mi tak aj pridá, že 
len smrť ma odlúči od teba.“ 18 Keď (Noemi) videla, že je 
pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala ju nahovárať a 
odporúčať jej návrat k svojim. 

19 Tak išli obidve spolu, až došli do Betlehema. Ako 
vošli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto a (ženy) si 
hovorili: „Nie je to Noemi?“ 20 Ale ona im vravela: 
„Nehovorte mi už Noemi, ale volajte ma Mara, lebo veľkú 
trpkosť mi dal skúsiť Všemohúci! 21 Odišla som plná a Pán 
ma privádza späť prázdnu. Prečo mi teda hovoríte Noemi, 
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keď Pán takto svedčí proti mne a Všemohúci priviedol na 
mňa utrpenie.“ 

22 Tak sa vrátila Noemi a jej moabská nevesta Rút, 
ktorá prišla spolu s ňou z Moabskej roviny. Do Betlehema 
došli na začiatku žatvy jačmeňa. 

 
Rút 2 

 
II. Rút zbiera klásky na poli Bózovom. - 1 Podľa 

svojho muža mala Noemi istého príbuzného, ktorý bol 
veľmi zámožným mužom z Elimelechovho rodu; volal sa 
Bóz. 2 Moabka Rút povedala Noemi: „Dovoľ mi ísť na pole 
a zbierať tam klásky po tých (žencoch), u ktorých nájdem 
milosť!“ Ona jej odvetila: „Choď, dcéra moja!“ 

3 Šla teda, prišla na pole a zbierala (klasy) po 
žencoch. Náhodou zbierala na poli Bózovom, ktorý bol z 
Elimelechovho príbuzenstva. 

4 A Bóz prišiel z Betlehema (na pole) a pozdravil 
žencov: „Pán nech je s vami!“ Oni mu odpovedali: 
„Požehnaj ťa Pán!“ 5 Bóz sa pýtal svojho služobníka, ktorý 
mal dozor nad žencami: „Čia je to deva?“ 6 Služobník, 
dozorca žencov, mu povedal: „To je moabské dievča, ktoré 
prišlo spolu s Noemi z Moabskej roviny. 7 Aj ma požiadala: 
„Chcela by som zbierať klasy a paberkovať medzi snopmi 
po žencoch.“ Prišla a od včasného rána je na nohách, ani 
chvíľku nepobudla doma.“ 

Šľachetnosť Bózova voči Rút. - 8 Bóz sa prihovoril 
Rút: „Dcéra moja, počúvaj ma! Nechoď zbierať klásky na 
iné pole, ani neprechádzaj stadiaľto, ale drž sa mojich 
služobníc! 9 Oči (maj upreté) na pole, na ktorom žnú, a 
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zbieraj za nimi! Svojim sluhom som rozkázal, aby ti nik 
nekrivdil. Ak zacítiš smäd, zájdi k nádobám a napi sa z toho, 
čo načerpali sluhovia!“ 10 Ona pred ním padla na tvár, 
poklonila sa po zem a povedala mu: „Ako to, že som našla 
priazeň v tvojich očiach a že sa staráš o mňa, hoci som 
cudzinka?“ 

11 Bóz jej odpovedal: „Hlásili mi všetko, čo si 
urobila pre svoju svokru po smrti svojho manžela: ako si 
opustila svojho otca, svoju matku a svoju vlasť, kde si sa 
narodila, a prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. 
12 Pán nech ti odplatí za tvoj skutok! Nech sa ti dostane 
plnej odmeny od Pána, Izraelovho Boha, ku ktorému si 
pristúpila, aby si sa uchýlila pod ochranu jeho krídel!“ 

13 Ona mu odpovedala: „Pane, našla som priazeň v 
tvojich očiach, lebo si potešil svoju služobnicu a hovoril si k 
jej srdcu, hoci nie som ani tvojou služobnicou.“ 

14 A keď prišiel čas jedla, Bóz jej povedal: „Poď sem 
a jedz z chleba a omoč si krajec v octe!“ Sadla si teda vedľa 
žencov a on jej nadelil praženého zrna, takže sa najedla do 
sýtosti a ešte jej aj zvýšilo. 15 Keď vstala zbierať klásky, 
Bóz rozkázal svojim sluhom: „Nech si zbiera klásky aj 
medzi snopmi a vy na ňu nebuďte za to mrzutí! 16 Ba 
(náročky) vypúšťajte (klasy) zo svojich hrstí a nechajte pre 
ňu, aby nazbierala, a nehrešte ju za to!“ 

Rút oznamuje veci svojej svokre. - 17 Tak zbierala 
klásky do večera a keď mlátila, čo nazbierala, mala z toho 
asi efu jačmeňa. 18 Keď jej svokra videla, koľko nazbierala, 
a keď okrem toho vyňala a podala, čo jej zvýšilo, keď sa 
nasýtila, 19 vravela jej svokra: „Kdeže si zbierala klasy a kde 
si pracovala? Nech je požehnaný človek, ktorý sa staral o 
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teba!“ Vtedy oznámila svokre, u koho pracovala, a 
povedala: „Meno muža, u ktorého som dnes pracovala, je 
Bóz.“ 

20 Noemi povedala svojej neveste: „Nech Pán 
požehná človeka, ktorý neodoprel svoju dobrotu ani živým, 
ani mŕtvym!“ A vravela ďalej: „Ten človek je naším 
príbuzným, jedným z tých, čo sú zaviazaní konať za nás 
krvnú pomstu.“ 

21 A Moabka Rút rozprávala ďalej: „Aj to mi ešte 
povedal: „Drž sa mojich služobníkov, kým nedokončia celú 
moju žatvu!“ 22 Noemi povedala svojej neveste: „Dobre je 
to, dcéra moja. Chodievaj von s jeho služobnicami a nik ťa 
nebude hrešiť na poli niekoho iného.“ 23 Tak sa držala pri 
zbieraní klasov Bózových služobníc až do ukončenia žatvy 
jačmeňa a žatvy pšenice. Potom bývala pri svojej svokre. 

 
Rút 3 

 
III. Noemi pripravuje svadbu pre svoju nevestu. - 

1 (Istého dňa) jej povedala svokra Noemi: „Dcéra moja, 
nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo dobre? 2 
Tak teda: Náš príbuzný Bóz, s ktorého služobnicami si bola 
(pri žatve), túto noc veje jačmeň na humne: 3 Umy sa, 
pomaž sa, obleč si (krajšie) rúcho a choď dolu na humno! 
Ale nech ťa nezbadá ten muž, dokiaľ neprestane jesť a piť! 4 
A keď sa potom odoberie na odpočinok, všimni si miesto, 
kde si ľahne. Potom pôjdeš, odhrnieš mu z nôh prikrývku a 
ľahneš si. On ti potom povie, čo máš robiť.“ 5 Ona jej 
povedala: „Urobím všetko, čo mi kážeš.“ 
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 Bóz sľubuje Rút manželstvo. - 6 Tak išla dolu na 
humno a urobila všetko, ako jej kázala svokra. 7 Keď sa Bóz 
najedol a napil, takže bol v dobrej nálade, odobral sa na 
odpočinok vedľa hromady (zrna). Tu prišla potichu ona, 
odhrnula mu z nôh prikrývku a ľahla si. 8 O polnoci sa ten 
človek preľakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. 
9 I opýtal sa: „Kto si?“ Ona odpovedala: „Som Rút, tvoja 
služobnica. Rozprestri okraj (svojho plášťa) na svoju 
služobnicu, lebo si mi príbuzný!“ 10 On jej povedal: „Nech 
ťa požehná Pán, dcéra moja! Táto tvoja druhá láskavosť sa 
mi viac páči ako tá prvá, lebo nechodíš za mladíkmi, či sú 
chudobní alebo bohatí. 11 A teraz sa neboj, dcéra moja. 
Urobím ti všetko, čo vyslovíš, veď všetok ľud môjho mesta 
ťa pozná ako čnostnú ženu. 12 A teraz je pravda, že som ti 
príbuzný. Ale je ešte v príbuzenstve, kto ti je bližší ako ja. 13 
Zostaň cez noc tu! A zajtra, ak ten človek bude voči tebe 
uplatňovať právo príbuzenstva, dobre, nech ho uplatní; ale 
ak nebude chcieť uplatniť svoje príbuzenské právo na teba, 
uplatním ho voči tebe ja - ako žije Pán! Nocuj tu do rána!“ 

 14 A tak mu zostala ležať pri nohách do rána. Vstala 
však prv, ako by človek človeka rozoznal, a on jej povedal: 
„Nech sa nik nedozvie, že nejaká žena prišla za mnou na 
humno!“ 15 A ešte dodal: „Daj sem svoj plášť, ktorý máš na 
sebe, a podrž mi ho!“ Keď mu ho podržala, nameral jej šesť 
mier jačmeňa a naložil jej ho. Potom šiel do mesta. 

Rút sa vracia k svokre. - 16 Keď došla k svojej 
svokre, ona sa jej pýtala: „Ako si (pochodila), dcéra moja?“ 
I porozprávala jej všetko, ako sa ten muž zachoval. 17 A 
dodala: „Týchto šesť mier jačmeňa mi dal, lebo vravel: 
„Nepôjdeš naprázdno ku svojej svokre.“ 
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18 Ona jej povedala: „Dočkaj, dcéra moja, kým sa 
nedozvieš, ako sa celá vec skončí. Lebo ten muž neustane, 
kým neprivedie ešte dnes túto vec ku koncu.“ 

 
Rút 4 

 
IV. Rokovanie v bráne mesta. -  1 Bóz sa odobral 

do brány (mesta) a sadol si tam. Keď ta prišiel aj príbuzný, o 
ktorom Bóz hovoril, povedal mu: „Poď sem, ty a ty, a posaď 
sa!“ On pristúpil a sadol si. 2 Nato si Bóz vybral desať 
mužov spomedzi starších mesta a povedal im: „Posaďte sa 
sem!“ A oni si posadali. 3 Potom povedal tomu príbuznému: 
„Noemi, ktorá sa vrátila z Moabskej roviny, dáva do predaja 
čiastku poľa, čo patrila nášmu bratovi Elimelechovi. 4 
Povedal som si, že ti to dám vedieť a poviem ti: Odkúp si ho 
v prítomnosti tých, čo tu sedia, a v prítomnosti starších 
môjho ľudu. Ak ho chceš odkúpiť, tak si ho odkúp! Ak ho 
kúpiť nemieniš,, oznám mi to, lebo viem, že okrem teba niet 
iného, kto by ho mal odkúpiť. Ja nasledujem po tebe.“ On 
povedal: „Ja ho odkúpim.“ 5 Bóz hovoril ďalej: „Ak dnes 
nadobúdaš z Noeminých rúk pole, si povinný vziať si aj 
Moabku Rút, manželku zosnulého, aby si oživil meno 
zomrelého pre jeho dedičstvo.“ 

6 Príbuzný povedal: „Tak ho nemôžem odkúpiť, lebo 
by som si zničil svoj dedičný podiel. Odkúp si ty, čo som 
mal ja odkúpiť, lebo ja ho kúpiť nemôžem.“ 

7 Od starodávna bolo v Izraeli (zvykom) pri 
kupovaní alebo pri zámene vecí, aby bola celá záležitosť 
pevná, že jeden si vyzul obuv a podal ju druhému. To bolo 
ako potvrdenie v Izraeli. 8 A tak si vyzul obuv aj ten 
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príbuzný, ktorý povedal Bózovi: „Odkúp si ho ty!“ 9 Nato 
povedal Bóz starším (mesta) a všetkému ľudu: „Dnes ste mi 
svedkami, že som z Noeminých rúk kúpil všetko, čo patrilo 
Elimelechovi, aj všetko, čo patrilo Kiljonovi a Machlonovi. 
10 Ale aj Machlonovu manželku, Moabku Rút, som získal za 
ženu, aby som zomrelému splodil potomka pre jeho 
dedičstvo, aby nebolo meno zosnulého vymazané spomedzi 
jeho bratov a z brán jeho (rodného) mesta. 11 Vy ste toho 
dnes svedkami.“ 

12 A všetok ľud, ktorý bol v bráne, aj starší (mesta) 
odpovedali: „Sme toho svedkami. 

Nech Pán urobí aj s touto ženou, 
ktorá vstúpi do tvojho domu, 

 ako (urobil) s Ráchel a Liou, 
 lebo ony dve zbudovali dom Izraelov. 
 Nech si počína čnostne v Efrate, 
 aby ti urobila meno v Betleheme. 
 Tvoj dom nech je ako dom Fáresov, 
 ktorého porodila Tamar Júdovi, 
 zásluhou potomstva, ktoré ti dá Pán z tejto ženy.“ 

13 Bóz si ju teda vzal a stala sa mu manželkou. Keď s 
ňou obcoval, Pán bol k nej dobrotivý, takže počala a 
porodila syna. 14 Tu hovorili ženy k Noemi: 

„Nech je zvelebený Pán, 
ktorý ti dnes neodoprel ochrancu. 
15 Nech sa jeho meno (pochvalne) uvádza v Izraeli! 
Nech ti je potešením duše 
a živiteľom v dňoch staroby. 
Porodila ti ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. 
Ona ti je oveľa lepšia ako sedem synov.“ 
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16 Noemi vzala chlapca, vložila si ho do lona a bola 
mu pestúnkou. 

17 Susedky mu dali meno a hovorili si: „Vnuk sa 
narodil Noemi.“ A nazvali ho Obedom. On je otcom Izaiho, 
Dávidovho otca. 

18 Toto je Fáresov rodostrom: Fáres bol Ezronovým 
otcom, 19 Ezron bo Aramovým otcom, Aram bol 
Aminadabovým otcom, 20 Aminadab bol Jásonovým otcom, 
Náson bol Salmonovým otcom, 21 Salmon bol Bózovým 
otcom a Bóz bol Obedovým otcom. 22 Obed bol otcom 
Izaiho a Izai bol Dávidovým otcom. 

Pozrime sa najprv na text knihy globálnym 
pohľadom a skúsme v ňom rozpoznať základné symetrické a 
literárne motívy. Ako to možno vidieť, celá prvá kapitola je 
postavená takým spôsobom, aby stanovila dominantnú  
tému textu, ktorá je potom rozvedená rozličnými spôsobmi a 
na konci knihy je to potom nezakryte dané163.  

 Táto prevládajúca literárna a obsahová línia môže 
byť pochopená, napríklad ako protiklad: prázdnota - plnosť. 
Prvým príkladom pre toto tvrdenie je verš 1: „V čase keď 
úradovali sudcovia nastal v krajine hlad“ (Rút 1,1), ktoré 
ústi neskôr do obrazu príchodu a návratu Noemi a Rút do 
Betleheme v čase žatvy, ktorý je naopak obrazom hojnosti. 

 Alebo v  úvode kapitoly môžeme vidieť protiklad: 
život-smrť, pretože v 3 verši sa píše, že Noemin manžel 
„Elimelech zomrel“ A piaty verš to ešte zdramatizuje 
poznámkou, že neskôr aj ich dvaja synovia, Machlon a 
Kiljon zomierajú, takže ich matka Noemi zostala sama v 
cudzej krajine. Text tak vytvára silný sociálny protiklad: na 
                                                 
163 ALTER R., L´arte della narrativa biblica, Brescia 1990, str. 103. 
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jednej strane harmonická rodina, na druhej samota a 
opustenosť vdovy.  

Takto sa v knihe objavuje to, čo by sme mohli 
nazvať prvým terapeutickým protipohybom. 

Ubitá Noemi sa dožíva naplnenia svojho osudu , 
ktorý intuitívne spoznáva keď prepustí aj svoju nevestu 
Orfu. To je moment absolútnej životnej prázdnoty. Kritické 
sú z tohto pohľadu verše 11-13. Tu je táto téma prázdnoty 
rozvedená v tom najvyššom stupni, kde je demonštrovaná 
na myšlienke neplodnosti starej ženy, oproti plodnosti jej 
mladých neviest (ktoré sú nateraz tiež vdovami). Nie je to 
zaiste iba opatrne vyvolaná zmienka, ale tieto verše sú 
napísané vo veľkom štýle. Začínajú na tom najširšom 
psychologickom stupni základného manželského vzťahu na 
ktorý si Noemi spomína „muž-žena“, potom sa znižujú na 
sociologický stupeň „muž a otec v rodine“ a potom na 
veľmi osobný stupeň „ osamelej vdovy bez muža žijúcej z 
úzkosti, čo prinesie budúcnosť“.  

Text prináša jasnú paralelu medzi neplodnosťou  
starej ženy a neplodnosťou vyčerpanej zeme. Čitateľ vidí 
zároveň podobnosť i rozdiel: prírodný cyklus (jar-zima, 
úroda-bieda) sa totiž stále opakuje, čo nie je možné v 
prípade starej ženy. Pre ňu, tak sa zdá, už nikdy nepríde čas 
v ktorom by ju Pán navštívil tak, ako navštevuje „svoj ľud, 
aby mu dal chleba“ (čo nebude pravda, ako to na konci 
príbehu s prekvapením uvidíme, keď Noemi dostane vnúča, 
čím sa aj u nej potvrdí predchádzajúca schéma: prázdnota-
plnosť).  
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 Ďalším kontrastom, ktorý autor vytvára je kontrast 
medzi mladosťou neviest a starobou ženy, ktorým autor ešte 
rozšíril celú štruktúru príbehu. A mohli by sme pokračovať. 

Celá prvá kapitola je teda základným literárnym 
pohybom, ktorý nás uvádza do celej problematiky. Tento 
pohyb nás po špirále obnovujúcich sa motívov vedie do 
stále väčšej hĺbky a hoci kniha Rút nie je knihou Jób, autor 
nás podobným spôsobom vovádza do povážlivej ľudskej  
bolesti  cez sériu terapeutických protipohybov, v ktorých 
dokumentuje ľudské pocity.  

Najbližší príklad je verš 16, kde sa  Rút rozhodne 
zostať so svokrou, ktorá tak čiastočne nie je sama a obe sa 
vracajú do Betlehema.  

Na tomto mieste protipohyb v knihe dochádza k 
svojmu vrcholu a k absolútnemu majstrovstvu. Je ním 
posledná veta 1 kapitoly: „Do Betlehema došli na začiatku 
žatvy jačmeňa“. Je skoro nemožné vysvetliť, ako sa dá 
skoncentrovať celá kniha a jej príbeh do jediného verša, do 
jednej vety. Tento verš navyše predstavuje začiatok 
uzdravujúceho pohybu v knihe. Fráza o žatve je totiž 
metaforou hojnosti „par exelance“. Cez všetky tieto efekty, s 
akými pracuje autor sa niekde v pozadí skrýva obdiv  
čitateľa k absolútnemu umeniu autora, ktorý v tejto exhibícii 
výrazových prostriedkov nás stále utvrdzuje v tom, že 
napriek všetkým pochybnostiam „všetko sa skončí dobre“ a 
že táto „Božská komédia“ je všetko iné než výraz nedôvery 
v Božiu prozreteľnosť. 

 Druhý terapeutický protipohyb v knihe začína 
frázou: „..došli na začiatku žatvy jačmeňa“ (Rút 1, 22) a 
končí dodatkom: “Tak sa držala pri zbieraní kláskov 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

259

Bózových služobníc až do skončenia žatvy jačmeňa a 
pšenice“ (Rút 2, 23). Formálne otvorenie a uzatvorenie tejto 
témy sa točí okolo obrazu žatvy. Na jednej strane je to 
oslava plodnosti zeme, na druhej sa začína práca na obnove 
celej témy. Pri všetkom rešpekte k tomu, k čomu ešte v 
knihe dôjde je v strede celého jej vývoja stretnutie Rút s 
Bózom v druhej kapitole a vlastne v strede tejto kapitoly 
(verš 10). Tu nachádzame ďalší výrazový prostriedok 
autora, ktorý evokuje mnohé biblické miesta: je to 
poznámka Rút povedaná pred Bózom na svoju vlastnú 
adresu o tom, že je „cudzinkou“, ktorá teraz našla priazeň v 
Bózových očiach, keď zbierala klásky na jeho poli.  

Toto slovo je totiž v Biblii nabité neuveriteľným 
obsahom a temer okamžite zvyšuje našu predstavivosť a 
vnímavosť. Nebudeme na tomto mieste uvádzať podrobné 
príklady, ktorým sa budeme venovať ďalej. Nateraz len 
povieme, že obraz Izraela, ako cudzinca (napr. počas pobytu 
v Egypte) je v Tóre skoro zhmotnený a je súčasťou 
izraelskej skúsenosti so životom. Autor zámerne  ťaží z tejto 
skúsenosti a dá zaznieť jej echu práve vo chvíli, keď sa Rút 
predstavuje Bózovi. Jeho technika spočíva v tom, že v 
Bózovi nechá skoro explodovať (ako je to zrejme z jeho 
reakcie) silnú spomienku na tieto chvíle odcudzenia, ako na 
hlavné témy izraelskej tradície. To všetko nachádza odozvu 
v slovách Bóza smerom k Rút. Bóz jej ukazuje, že pridobre 
rozumie, čo Rút mieni povedať slovom „cudzinka“, pretože 
si nevdojak na jej živote, teraz sám pripomína príbeh 
patriarchu Abraháma z 12 kapitoly knihy Genezis, ako to 
dokumentujú jeho slová: „Hlásili mi všetko, čo si urobila 
pre svoju svokru, po smrti svojho manžela: ako si opustila 
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svojho otca, svoju matku a svoju vlasť, kde si sa narodila a 
prišla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala“ (Rút 2,11).  

V tých slovách je cítiť úmysel odvolať sa na niečo 
ešte hlbšie v hebrejskej minulosti, ako je exodus a tým je 
história patriarchov164. Nemali by sme zabúdať, že tu nie je 
vykreslená nejaká „nóbl“ situácia, ale stojíme pred živou 
skutočnosťou. Autor chce, aby sme sa vžili do mentálnej a 
ľudskej situácie Bóza. Jedno z konštatovaní knihy Exodus a 
Levitikus sa zmieňuje o tom, že cesta smerom nahor môže 
byť postojom, keď človek na základe skúsenosti môže sa 
stavať k druhému, môže mu byť tak blízko tak, ako je 
ľuďom blízko Boh. Bóz, ak len trochu číta dejiny svojho 
ľudu sa teraz nemôže vyvliecť zo zodpovednosti, ktorú 
spoznáva v Rút a ktorá spočíva v tom, že Boh teraz 
nahrádza (kompenzuje) príkoria, ktoré Rút zažíva ako 
cudzinka a to práve cez Bóza, ktorý má jej príkoria 
vynahradiť na ľudskej úrovni. Bóz má postupne intuíciu o 
tom, že Rút je jeho osudom, ale ešte to nevidí jasne. Len 
postupne si to uvedomuje o čom svedčia jeho inštrukcie 
mužom na poli, ktoré sa týkajú Rút (v. 14-15). 

 Čitateľ s úsmevom vidí, že je to len predtucha toho, 
čo ešte len príde, totiž úplného naplnenia osudu Bóza a Rút. 
Usmievame sa nad Bózom preto, lebo máme pred ním 
náskok, naše videnie je pred jeho videním. V tejto 
prenikavej hre vzájomného dialógu oboch protagonistov sa 
skrývajú esenciálne kvality autora knihy, jeho 
psychologický profil, jeho jemnosť a pritom ohromná sila 
mysle, ktorá sa vyjadruje s dôvtipom a   pritom dojemne a 

                                                 
164 ALTER R., L´arte della narrativa biblica, Brescia 1990, str. 79-80. 
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pevne. Náš úsmev sa ešte prehĺbi, keď zbadáme, že Rút vo 
svojej veľkej nevinnosti, toho vie o živote ešte veľmi málo.  

 Tretí terapeutický protipohyb: ale jej svokra Noemi 
vidí a rozumie perfektne a z jej porozumenia vychádza 
impulz, aký môže prísť len zo strany skúsenej, starej ženy. 
Noemi, ktorá sa už ocitla sama  medzi mŕtvymi a nateraz 
dosť dobre nevedela, čo so životom, naberá nový impulz. To 
je jasne naznačené v 3 kapitole, v ďalšom kľúčovom slove 
„príbytok“, ktoré vyslovuje pretože potom, ako jej Rút 
porozpráva o udalostiach na Bózovom poli jej povie: „Dcéra 
moja, nemám ti pohľadať spokojný príbytok, aby ti bolo 
dobre?“ (3,1). A povie jej, ako sa má nasledujúcu noc na 
Bózovom humne správať. 

To, čo tu predvádza autor je vysoké štylistické 
umenie, pretože také niečo (zmienku o príbytku) by čakali 
skôr v závere tejto kapitoly, napr. namiesto toho, čo je 
uvedené vo verši 18.  

To, čo v zápätí nasleduje je slávna „polnočná scéna“ 
ktorá je v centre tejto časti (3 kapitola). Nie je možno ani tak 
slávna, ako skôr impresívna v tom zmysle, že sa v nej 
všetko koncentruje a speje k svojej realizácii. Bóz je 
prinútený konať. 

 Hlavným veršom je verš 9: „O polnoci sa ten človek 
(Bóz) preľakol a skrútil sa, lebo mu žena ležala pri nohách. I 
opýtal sa: “Kto si?“ Ona odpovedala:“ Som Rút, tvoja 
služobnica. Rozprestri okraj svojho plášťa na svoju 
služobnicu, lebo si mi príbuzný!“  

Paralela medzi touto a predchádzajúcou scénou 
stretnutí Bóza s Rút je neodškriepiteľná. Teraz už Bóz 
chápe, že Rút nie je len zjavenie. Je to pre neho zázrak. 
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Všetko toto znamená len toľko, že Bóz porozumel. V tomto 
momente je proces ich zoznámenia  na konci. Bóz chápe, že 
keď predtým vravel Rút o tom, že sa uchýlila pod ochranu 
krídel Boha Izraela“ (2,12),  že týmito krídlami budú jeho 
ruky a jeho život a aj tak koná. To je moment imaginárnej 
hĺbky textu. 

 Po tomto vypätom objave musí prísť moment 
uvolnenia napätia. Autor nám ukazuje scénu s obrazom 
mestskej brány, ktorou začína 4 kapitola. V nej sa všetko 
rozrieši. Bóz, ako príbuzný Elimelecha uplatní svoje právo 
odkúpiť si Elimelechov majetok, voči ďalšiemu 
príbuznému, ktorý má toto právo ako prvý. Keď sa ten 
zrieka tejto  možnosti a to práve pre povinnosť vziať si Rút 
a postarať sa o ňu, Bóz okamžite spája zákon o výkupnom 
so zákonom švagrovského manželstva (levirátu), ako to 
sľúbil Rút a berie si ju za manželku. Čiastočne zaujímavá je 
zmienka o obrade s obuvou (v.7-9) tzv. halisa, ktorý sa ešte 
raz objaví v textoch Nového zákona pri Jánovi Krstiteľovi v 
inej, veľmi zaujímavej  súvislosti, ale o tom neskoršie. 

Štvrtý terapeutický protipohyb: v strede 4. kapitoly 
je postavený 13 verš. Je napísaný stroho a v rámci svojho 
štýlu rozprávania sa autor znova a naposledy vracia k téme: 
prázdnota-plnosť, ktorá dominovala úvodnej scéne knihy. 
Teraz sa všetko mení. Rút má s Bózom dieťa a tak ešte raz 
sa v texte ukazuje plodnosť nad prázdnotou, ako boli 
vykreslené v prvej kapitole. Tu je znova možné vidieť 
založenie rodiny a vznik sociálnej harmónie. Ale pokým 
celý 13 verš je jednoduchý a nevyumelkovaný, to čo ho 
predchádza je iné. Autor už predtým podnikol kroky, aby sa 
uistil, že nič dôležité nebude textu v závere chýbať.  
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Robí tak tým, že v predchádzajúcich veršoch 11-12 
evokuje časy zašlej nádhery Izraela a robí tak aj svoju knihu 
a príbeh, kompletným. Mysle Betlehemčanov sú totiž plné 
túžby aby sa osud Bóza a Rút spojil a túto túžbu vyjadrujú 
ich slová, v ktorých sa skrýva noblesa bývalej patriarchálnej 
slávy, ktorá spočívala v plodnosti zeme a plodnosti ľudí.. 
Text  to robí tak, že vytvára paralelu medzi Rút a Ráchel, 
manželkou patriarchu Jakuba 

Toto rozšírenie do minulosti je opatrne vložené do 
textu, ako protipól predposledných veršov knihy s rovnakým 
výbuchom radosti a pripomienkou slávy v budúcnosti 
Izraela (v. 16-17), pretože toto dieťa Bóza a Rút, nazvaný 
Obed bude starým otcom betlehemského kráľa Dávida. 

Konečne posledné verše (v. 18-22) sa znova vracajú 
do minulosti a upriamujú svoj pohľad do budúcnosti: 
mapujú cestu rodokmeňa kráľa Dávida a to počnúc 
Júdovým synom Fáresom, ktorého mal s Tamar z obdobia 
patriarchov. 

 Ale to, čo nás najviac prekvapí v závere je ešte 
jedna vec. 

 Mimo toho všetkého, čo v závere opisuje a čo 
bezpochyby patrí do „zlatého fondu“ izraelskej histórie sa 
autor ešte raz obracia do prítomnosti a za nás všetkých 
hľadá v zástupe Betlehemčanov tú, ktorou to všetko začalo 
(v. 16). Vracia nás tak na konci znova do začiatočného 
bodu, ktorý má meno: Noemi.  

Nič snáď nemôže lepšie ukázať ohromný humánny 
podtext nášho autora. To je v tomto zmysle kľúčová 
poznámka. Uprostred všetkých ozvien slávy sa ešte raz 
pohľad autora vracia k obyčajnej žene, akých sú tisícky. S 
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jej ťažkým osudom - k Noemi. Ona tiež patrí do týchto 
osláv. Hlboké pohnutie autora ju nemôžeme prehliadnuť a 
tento jeho krok je možné posudzovať z dvoch strán: „Išla 
som plná a vrátila som sa prázdna“ (1,21), povedal o nej 
predtým. Ale teraz vraví: „Noemi vzala chlapca, vložila si 
ho do lona a bola mu pestúnkou“ (3,16). 

Náš autor vie, že téma musí byť nejakým spôsobom 
uzatvorená a robí tak veľmi biblickým a povedzme to aj 
takto, veľmi hebrejským spôsobom, keď ukazuje všetku 
ľudskosť jednoduchej ženy, zakorenenú v jej materskej a 
domácej úlohe a starostlivosti. V tomto malom príklade 
naratívneho umenia, ktoré spočíva v tom, vedieť sa vrátiť 
späť, vedieť sa obzrieť späť, nezabudnúť na postavu, snáď 
spočíva to, čo by som nazval nádherným zázrakom literárnej 
úrovne, jemnosti a taktu autora knihy Rút. 
 
Kontakt: 
Prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD.  
Katolícka univerzita v Ružomberku  
Teologická fakulta Košice 
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Vnímanie umierania a  smrti pacienta  z  
pohľadu študentov ošetrovateľstva počas 

klinických cvičení 
 Magurová Dagmar, Hudáková Anna,  

Mrosková Slávka, Magur Marcel 

  
Abstrakt: Humanizáciou ošetrovateľskej starostlivosti sa do 
popredia záujmu dostáva aj problematika starostlivosti 
o zomierajúcich a pozostalých. V príprave študentov, 
študijného odboru „ošetrovateľstvo“ na Fakulte 
zdravotníckych odborov PU v Prešove je problematika 
umierania, smrti zakomponovaná okrajovo do viacerých 
povinných predmetov.  
 
Kľúčové slová: Filozofia hospicu. Skúsenosti študentov. 
Ošetrovateľstvo. Umieranie. Smrť. 

 
Perception death and dying patient from the 

aspect of nursing students during clinical 
exercises 

 
Abstract: Humanisation of nursing care to the fore the issue 
of getting care for the dying and bereaved. The issue of 
dying, death is marginally incorporated into a number of 
compulsory subjects in order to prepare students field of 
study, "Nursing" at the Faculty of health professions Presov.  
 
Keywords: Philosophy of hospice. Experience of students. 
Nursing. Dying. Death. 
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Úvod 
  

Filozofia hospicu je filozofia holistická. Hospicové 
hnutie je ucelený systém pomoci zomierajúcim a ich 
rodinám, ktorý sa snaží o svoju vlastnú identitu v súčasnom 
systéme víťaznej medicíny. Pre skvalitnenie výchovno-
vzdelávacieho procesu, ale aj vzhľadom k náročnosti a 
špecifickým charakteristikám súvisiacich s paliatívnou a 
hospicovou  starostlivosťou je dôležité poznať názory 
študentov  na problematiku umierania a smrti a následne ich 
integrovať do vzdelávania v snahe zvýšiť jeho kvalitu. 
Cieľom našich aktivít je, aby študenti pochopili filozofiu 
hospicovej starostlivosti, nevyhnutnosť zabezpečenia čo 
najlepšej kvality života a dôstojného umierania u 
nevyliečiteľne chorých a umierajúcich pacientov.   
  
Hospicová a paliatívna starostlivosť 
  

Hospicová starostlivosť nepredlžuje život, ani 
neurýchľuje smrť, ale naopak je vrcholom ľudskej etiky. 
MZ SR podľa § 45 ods. 1 písmeno a) zákona č. 576/2004 Z. 
z., novelizovaná zákonom č. 662/2007 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 
zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 
vrátane hospicovej starostlivosti, ktorá nadobudla účinnosť 
dňa 1. júla 2006. Dokument zahŕňa  náplň zdravotnej 
starostlivosti v odbore, rozvoj starostlivosti v odbore a 
vzdelávanie pracovníkov v odbore. Podľa vyššie spomínanej 
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koncepcie je paliatívna starostlivosť prístup, ktorý zlepšuje 
kvalitu života pacientov a ich rodín v súvislosti so život 
ohrozujúcim ochorením do tej miery, že včas identifikuje 
a neodkladne diagnostikuje a lieči bolesť, fyzické, 
psychosociálne a duchovné potreby, a tým predchádza 
a zmierňuje utrpenie. Paliatívna starostlivosť sa poskytuje 
formou ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Ide 
o ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá je komplexná, 
poskytovaná sestrami s odbornou spôsobilosťou so 
zameraním na uspokojenie potrieb u pacienta 
s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta.165 

 Paliatívna starostlivosť je charakteristická tým, 
že: podporuje život a považuje umieranie za prirodzený 
proces; neurýchľuje ani neodďaľuje smrť; poskytuje úľavu 
od bolesti a ostatných stresujúcich symptómov; začleňuje do 
starostlivosti o pacienta psychické a duchovné aspekty; 
vytvára podporný systém, ktorý pomáha rodine vyrovnať sa 
s chorobou pacienta a so zármutkom po jeho smrti. 
Hospicová starostlivosť je filozofia holistickej 
starostlivosti, systém zdravotnej a sociálnej starostlivosti 
hľadajúci možnosti, ako obnoviť dôstojnosť a zmysel 
osobného naplnenia zomierajúceho, pričom dôraz je kladený 
na pacienta a rodinu vo väčšej miere ako na chorobu. Jej 
cieľom je zlepšenie kvality zostávajúceho života; princípom 

                                                 
165 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 

vrátane hospicovej starostlivosti / MZ SR podľa § 45 ods.1 písmeno a/ 
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./ 
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je holistická filozofia žitia a umierania. 166, 167. Zdravotná 
starostlivosť v odbore paliatívna medicína je 
poskytovaná formou ambulantnej a ústavnej zdravotnej 
starostlivosti. Ambulantnú zdravotnú starostlivosť 
poskytujú: mobilné hospice; ambulancie paliatívnej 
medicíny; stacionáre paliatívnej medicíny. Ústavnú 
zdravotnú starostlivosť poskytujú: hospice; oddelenia 
paliatívnej medicíny a jednotky paliatívnej medicíny.168,169 
  
Príprava študentov na výkon povolania sestry 
  

Súčasťou prípravy študentov na výkon povolania 
sestry je poskytnúť im počas vzdelávania také vedomostí 
a zručností, ktoré by umožnili po ukončení štúdia 
poskytovať mimo iného aj kvalitnú paliatívnu a hospicovú 
starostlivosť u vážne chorých a umierajúcich. Problematika 
umierania a smrti, ako aj špecifiká starostlivosti o vážne 
chorých a umierajúcich je zakomponovaná v niekoľkých 
predmetoch, ako napr.: onkologické ošetrovateľstvo, interné 
ošetrovateľstvo, pediatrické ošetrovateľstvo, chirurgické 
ošetrovateľstvo a  etika v ošetrovateľstve. Vychádzajúc 

                                                 
166 MISCONIOVÁ, B. Péče o umírajícich hospicová péče. 1. vyd. 

Praha: Národní centrum domáci péče ČR, 1998. 96 s. 
167 ANDRAŠIOVÁ, M. et al. Hospic a paliatívna starostlivosť /príručka 

pre dobrovoľníkov/. 1. vyd. Bratislava: Oto Németh, 2002. 54 s. 
168 Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína 

vrátane hospicovej starostlivosti platná s účinnosťou od  1.7. 2006. 
169 MAGUROVÁ D., RYBÁROVÁ Ľ., UHEROVÁ Z.  Hospicová 

starostlivosť a jej typy. In Molisa 4. Prešov: Prešovská univerzita v 
Prešove, Fakulta zdravotníctva, 2007. s. 109-112. 
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z obsahovej náročnosti spomínaných predmetov pri časovej 
dotácii maximálne dve hodiny týždenne za semester je 
problematike hospicovej a paliatívnej starostlivosti 
venovaný minimálny priestor. I napriek tomu, že študenti 
majú možnosť sa v priebehu štúdia prihlásiť na výberový 
predmet „paliatívna a hospicová starostlivosť“ 
považujeme jedno hodinovú  dotáciu/týždenne za 
nepostačujúcu. Po absolvovaní uvedeného predmetu 
študenti získajú jeden kredit. Predmet je ukončený 
zápočtom. Cieľom predmetu je poukázať na význam a 
zmysel filozofie paliatívnej a hospicovej starostlivosti. 
Pochopiť nevyhnutnosť zabezpečenia čo najlepšej kvality 
života a dôstojného umierania u nevyliečiteľne chorých a 
umierajúcich. Rešpektovať špecifiká ošetrovania u 
umierajúcich.  
Sylabus predmetu tvorí problematika:  

 História paliatívnej medicíny, 
 Vymedzenie pojmov a činnosti: paliatívna a 

hospicová starostlivosť, paliatívna medicína, 
terminálna starostlivosť, respitná starostlivosť, 
spirituálne potreby, duchovnosť, viera, 

 Filozofia paliatívnej a hospicovej starostlivosti, 
 Formy zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna 

medicína: mobilné hospice, ambulancie paliatívnej 
medicíny, stacionáre paliatívnej medicíny, hospice, 
oddelenie paliatívnej medicíny, jednotky paliatívnej 
medicíny, 

 Rola profesionálnych členov multidisciplinárneho 
tímu v rámci hospicovej starostlivosti, 
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 Indikácie na konzílium alebo hospitalizáciu na 
oddelení paliatívnej starostlivosti alebo v hospici, 

 Práva nevyliečiteľne chorých. Právne a etické 
aspekty, 

 Umieranie, utrpenie, smrť. Duchovná pomoc v 
utrpení. Proces a fázy umierania, 

 Pastoračná starostlivosť o umierajúcich. Predpoklady 
a princípy ošetrujúcich při uspokojovaní duchovných 
potrieb klienta, 

 Manažment bolestí, 
 Sesterské činnosti pri ošetrovaní klienta v rámci 

základnej a intenzívnej paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti vo fáze pre finem, in finem, post finem, 

 Základné aspekty ošetrovateľského procesu pri 
uspokojovaní potrieb umierajúceho klienta, 

 Problematika dôstojného umierania,   
 Riešenie modelových situácií. 170                                                         

Našou prvotnou snahou bolo u študentov Fakulty 
zdravotníckych odborov 2. a 3. ročníkov v odbore 
ošetrovateľstvo zistiť pomocou metódy dotazníka a 
rozhovoru názor na umieranie a smrť z  ich pohľadu na 
základe doterajších vedomostí, osobných skúseností 
a skúsenosti, ktoré získali počas klinických cvičení.  
V úvode sme chceli vedieť odpoveď na otázku, či sa 
niekedy zamýšľajú nad problematikou umierania a smrti. 
Ako vidíme z obrázku 1 vyplýva, že 10% študentov sa 
zamýšľa nad problematikou umierania a smrti. V situáciách 

                                                 
170 https://student.unipo.sk/maisportal/report.htm. 
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keď sú chorí uviedlo 12% študentov a 62% z nich uviedlo,  
že touto problematikou sa vôbec nezaoberá, nakoľko je im 
problematika umierania a smrti vzdialená, vzhľadom na ich 
vek.  Na otázku ako vnímajú smrť, študenti uviedli v 34%, 
že je to nespravodlivosť, v 18% to považujú za osobnú 
prehru a až 48% z nich uviedlo, že smrť je prirodzená 
súčasť života (obr. 2). Smrť patrí k životu, tak ako narodenie 
a nemôžeme pred ňou zatvárať oči. Študenti správne 
poukázali na fakt, že keď sa jedinec narodí, je prirodzené, že 
musí aj zomrieť a preto si uvedomujú, že smrť je súčasťou 
života.  Možnou príčinou uvedenej nespravodlivosti ako 
uviedli je ich skúsenosť z klinických cvičení, kde boli 
svedkami toho, že zomierali aj pacienti vekovo mladší, čo 
vnímajú ako nespravodlivosť. 

Zisťovali sme, ktoré oddelenie je pre nich počas 
klinickej praxi najviac stresujúce. Uviedli, že  najviac 
stresujúce oddelenie, kde absolvovali klinické cvičenie bola 
klinika onkológie  a klinika geriatrie. Na týchto klinikách 
študenti sa pomerne často stretávajú s umierajúcimi 
pacientmi a smrťou. Poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť 
u pacientov rôzneho veku so závažným ochorením 
a v pokročilom veku na geriatrických oddeleniach 
a oddeleniach dlhodobo chorých. Zaujímalo nás aj to, čo 
chápu pod pojmom dôstojné umieranie. Študenti uviedli 
nasledujúce: najväčšie percentuálne zastúpenie t.j. 23% 
neumierať osamotene, v 22% maximálny komfort, 21% 
umieranie bez bolestí (obr. 3).  Pri starostlivosti 
o umierajúcich (obr. 4) najčastejšie študenti uviedli 
nasledujúce problémy: nevedia ako komunikovať (36 
odpovedí), neistota pri ošetrovaní umierajúcich pacientov 
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(46 odpovedí), 42 študentov uviedlo, že majú nedostatok 
skúseností a 24 odpovedí bolo vyjadrením faktu, že nevedia 
prekonať vlastný strach zo smrti. Uvedené problémy 
vyplývajú z faktu, že ide o študentov s nedostatkom 
skúseností, ako aj to, že s umierajúcimi pacientmi sa 
nestretávajú na klinických cvičeniach každodenne. Je 
potrebné si uvedomiť, že komunikácia s pacientmi, ktorí sú 
vážne chori a umierajúci má síce svoje špecifické prvky, ale 
niekedy stačí aktívne načúvanie, milé pohladenie, či držanie 
za ruku, uvedomujúc si fakt, že pri ošetrovaní umierajúcich 
sú najmenšie skutky prejavom najväčšej lásky. 
            
            Obr. 1 Myšlienka umierania a smrti 
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             Obr. 2 Pojem smrť 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3 Pojem dôstojné umieranie pri starostlivosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chceli sme poznať aj postrehy študentov z 

klinických cvičení, ako najčastejšie umierajú pacienti. Na 
základe pozorovania a  vlastnej skúsenosti uviedli, že  
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v 46% zomierali pacienti osamotení, v 27% za prítomnosti 
člena tímu. Ako inú možnosť uviedli v 7% prítomnosť 
kňaza, alebo študentov strednej zdravotníckej školy  
a študentov fakulty zdravotníckych odborov.  

Názor študentov na kvalitu života umierajúcich a  
dôstojné umieranie v sociálnych a  zdravotníckych 
zariadeniach podľa názoru študentov: 

 v sociálnych a  zdravotníckych zariadeniach nie sú 
vytvorené podmienky pre dôstojné umieranie (obr. 
5) aj vzhľadom na nasledujúce negatíva, ktoré 
uviedli pri rozhovore: napr. obmedzené návštevy, 
nedodržiavanie  intimity p/k, hlučná nemocničná 
prevádzka,  

 neposkytnutie emocionálnej a sociálnej podpory,  
 zaťažujúce pre p/k diagnostické vyšetrenia a liečebné 

procedúry,  
 nedôsledné odstraňovanie symptómov ochorenia 

a zmierňovanie utrpenia, 
 neosobný prístup  zdravotníckych pracovníkov k p/k 

ale aj rodinným príslušníkom, 
 nedostatočné zohľadňovanie potrieb p/k 

v nemocničnom zariadení, 
 umelé predlžovanie života často proti vôli p/k,  
 pacienti často  majú strach, že budú zomierať 

osamotene a podľa skúseností študentov mnohokrát 
aj osamote zomierajú,  

 nevenuje sa pozornosť pozostalým (obr.6) 
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Obr. 4 Problémy pri starostlivosti   o umierajúcich 
z pohľadu študentov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Obr. 5 Podmienky pre dôstojné umieranie 
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Obr. 6 Starostlivosť o pozostalých 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 7 Ochota pracovať v hospicovom zariadení 
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Obr. 8 Vedomosti študentov o paliatívnej  a hospicovej 
starostlivosti pred nástupom na KLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri mapovaní úrovne vedomosti študentov a ich 

postoja k hospicovej starostlivosti uviedli, že nemajú 
dostatok skúseností so starostlivosťou o umierajúcich, 
vrátane skúseností s hospicovou a paliatívnou 
starostlivosťou. Zisťovali sme aj to, či študentom skôr ako 
absolvujú výberový predmet „Paliatívna a hospicová 
starostlivosť“ je známa filozofia a ciele hospicovej 
starostlivosti. Vzhľadom na fakt, že študenti nastupujú na 
KLC už v prvom ročníku, v letnom semestri, nemajú 
adekvátne vedomostí o uvedenej problematike, ako to 
vyplýva aj z obr. 8, kde sme graficky znázornili ich vlastné 
ohodnotenie známkou, žiaľ najviac uvádzali hodnotenie 
známkou „E“ v 32%. 

Záujem  študentov pracovať po ukončení štúdia 
v zariadeniach paliatívnej a  hospicovej starostlivosti 
(obr.7) bol prekvapujúci, nakoľko 42% si nevie predstaviť, 
aby v takýchto zariadeniach pracovali, 46% sa nevedelo 
v danú chvíľu vyjadriť. Silným negatívnym prvkom ako 
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uvádzali počas rozhovoru je strach a obavy pri ošetrovaní 
umierajúceho p/k ; nedostatok skúsenosti; predpokladajú 
taktiež veľkú psychickú záťaž. Študentom ponúkame aj 
možnosť absolvovať prázdninovú prax v hospicovom 
zariadení Matky Terezy, ktorého zriaďovateľom je 
Arcidiecézna charita Košice a s ktorým máme zmluvný 
vzťah. Žiaľ len veľmi malé percento študentov dennej formy 
študijného odboru ošetrovateľstva si vyberú túto možnosť 
(12%),  

obr. 9. Prázdninová prax v hospici 
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Obr. 10 Špecializačný odbor 
 
Na motiváciu študentov uvádzame osobné 

skúseností tých študentov, ktorí prax absolvovali 
v hospici a ktorí mali veľmi príjemné zážitky, nakoľko ako 
uvádzajú: 

 vládne tam „zvláštny pokoj“, 
 umieranie a smrť už nie sú prázdnou  realitou, 

ale realitou každodennou, 
 hospic nie je len o smútku,  
 umierajúci ich vnútorne obohatili i keď boli 

poznamenaní „pečaťou smrti“, 
 naučili sa, že nie je potrebné za každú cenu 

verbálne komunikovať ale, že stačí načúvať, 
využívať ticho, zaujať láskavý, chápajúci 
a nekomentujúci postoj, 

 mohli nasať atmosféru lásky a pokoja, 
 prekročenie hranice medzi životom a smrťou 

musí každý vykonať sám a osobne.  
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Najčastejšie negatíva pozorované počas KLC pri 

práci sestry starajúcich sa o umierajúcich:  
 nevhodná komunikáciu, alebo sestry 

komunikovali len veľmi málo, 
 veľmi neosobný prístup k pacientovi, 
 nedostatok času, 
 v niektorých okamihoch sestry ani presne 

nevedeli kedy nastala smrť, 
 väčšia pozornosť venovaná len uspokojeniu 

základných potrieb, s častou absenciou  
uspokojenia psychických a spirituálnych potrieb.  

Počas starostlivosti o umierajúceho je dôležité, aby 
sestra nadviazala a udržiavala ľudský kontakt, aktívne 
počúvala a efektívne komunikovala. Najväčšou službou 
umierajúcemu je často umenie načúvať, prejaviť záujem, 
pochopenie, akceptovať jeho mlčanie, nevyslovovať vlastné 
unáhlené súdy, uznať pocity pacienta, čo práve prežíva 
a ako sa cíti.171 Uspokojovanie duchovných a spirituálnych 
potrieb je zamerané na rešpektovanie náboženskej slobody 
ako aj na poskytnutie možnosti zúčastňovať sa na 
náboženských úkonoch. Duchovné potreby nemôžeme 
zužovať len na otázku viery a príslušnosti chorého 
k nejakému náboženstvu. Podľa Conrada medzi ne patrí 
hľadanie zmyslu života, pocit odpustenia, potreba lásky 

                                                 
171OBROČNÍKOVÁ, A., HUDÁKOVÁ, A., MAJERNÍKOVÁ, Ľ. 

Komunikačné bariéry medzi sestrou a pacientom. In  Ošetrovateľstvo 
a zdravie [elektronický zdroj] : vedecká konferencia, 19. apríl 2007 
Trenčín : zborník. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka, 2007, s. 220-226. 
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a nádeje.172  Na otázku či má svoje opodstatnenie 
špecializačný odbor ošetrovateľská paliatívna a  hospicová 
starostlivosť, 30% študentov uviedlo, že by bolo vhodné 
zaviesť na Slovensku vzdelávanie sestier v rámci 
špecializačného odboru ošetrovateľská paliatívna a  
hospicová starostlivosť (10).  
  Na  stránke www. hospice.sk sa v správe 
„Pracovníkom v hospicoch a paliatívnych zariadeniach 
chýba podpora a  starostlivosť“ uvádza, že starostlivosť o 
hospicových  
a paliatívnych pracovníkov na Slovensku stagnuje. „V máji, 
septembri a novembri 2010 pripravilo OZ C.A.R.D.O. sériu 
vzdelávacích tréningov zameraných na sprevádzanie ťažko 
chorých a zomierajúcich, smútiacich- pozostalých rodinných 
príslušníkov a starostlivosť o dobrovoľníkov. Oblasti 
vzdelávania vyplynuli z mapovania situácie v súčasných 
hospicových a sociálnych zariadeniach. Personálu napriek 
záťažovým situáciám, ktoré s umierajúcimi prežívajú, chýba 
vzdelávanie a podpora z oblasti psychológie a tréning v 
manažmente dobrovoľníkov“.173 
  Pre sestry možným východiskom pre skvalitnenie 
starostlivosti o umierajúcich by mohol byť špecializačný 
odbor pre sestry- „ošetrovateľská  paliatívna  a hospicová 

                                                 
172 BAČIŠINOVÁ, J.,GALDUNOVÁ, H. Ošetrovateľstvo v dimenziách 

religiozity. In Theologos. Theological  revue, 2008, roč. X, č. 1, s. 
123-136.  

173 Pracovníkom v hospicoch a paliatívnych zariadeniach chýba 
podpora a starostlivosť. Dostupné na: 
http://hospice.sk/hospice1/index2.php?id=432. 
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starostlivosť“. Výučba paliatívnej medicíny, ako aj 
paliatívnej a hospicovej starostlivosti, by sa mohla vo 
väčšom rozsahu zaradiť do prípravy budúcich 
zdravotníckych pracovníkov. To je aj jeden z dôvodov, 
prečo v príspevku predkladáme rámcový návrh programu 
špecializačného štúdia pre sestry v odbore 
„Ošetrovateľská paliatívna a hospicová starostlivosť“, 
ktorý vychádza a je vypracovaný na základe vzorového 
programu uvedeného vo Vestníku MZ SR zo dňa 13. 
februára 2006-  - vzorové špecializačné študijné program a 
vzorové certifikačné  študijné  programy zdravotníckych 
pracovníkov. 
Špecializačný odbor: Ošetrovateľská paliatívna a hospicová 
starostlivosť. Dĺžka trvania: 1- 1,5 roky. Podmienka na 
zaradenie do špecializačného štúdia: Absolvovanie: 
vysokoškolského bakalárskeho alebo magisterského štúdia v 
odbore ošetrovateľstvo, alebo vyššieho odborného vzdelania 
v odbore diplomovaná sestra, najmenej dvoj- troj ročná 
ošetrovateľská prax v ústavných zariadeniach, 
ambulantných zariadeniach zdravotnej starostlivosti, 
poskytujúcich paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť. 
Organizačná forma špecializačného štúdia by bola delená 
na prípravu teoretickú a praktickú. Podmienkou by bolo 
absolvovanie povinnej individuálnej praxe v zariadeniach 
ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore 
 paliatívna a hospicová starostlivosť.  Štúdium ukončené 
teoretickou, praktickou skúškou a obhajobou práce. 
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Zameranie odboru: 
 

 komplexná ošetrovateľská starostlivosť zabezpečená 
multidisciplinárnym tímom, u osôb 
s nevyliečiteľným ochorením, umierajúcim  a v 
terminálnom štádiu ochorenia,  

 integrovanie psychických a spirituálnych aspektov 
starostlivosti u  osôb vitálne ohrozených,  

 poskytnutie podporného systému, 
 respitná starostlivosť umožňujúca vzájomnú podporu 

a spoluprácu osôb zainteresovaných do starostlivosti 
u  osôb s  nevyliečiteľným ochorením 
a zomierajúcich osôb vrátane jeho rodiny, 

 zlepšenie kvality života až do smrti u osôb a ich rodín 
zoči- voči ohrozujúcemu ochoreniu, 

 poskytnutie pomoci príbuzným, blízkym osobám 
pacienta na zvládnutie problémov počas jeho choroby 
a po jeho smrti v čase smútenia, 

 psychosociálna  podpora  rodine osôb pred jeho 
smrťou, počas zomierania a po je úmrtí 

 úľava od bolesti a závažných symptómov ochorenia, 
 liečebno- pedagogická starostlivosť, 
 manažment  uspokojenie potrieb fyzických, 

psychických, sociálnych a duchovných. 
  Rozsah teoretických vedomostí, praktických 
zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností: vedomosti 
z odborov: klinická onkológia, vnútorné lekárstvo, 
chirurgia, neurológia, gynekológia, pediatria, algeziológia, 
psychológia, pedagogika, etika, sociológia;paliatívna a 
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hospicová starostlivosť so zameraním na medicínske 
a ošetrovateľské špecifiká; psychosociálne intervencie ; 
oblasť organizovania a financovania paliatívnej 
starostlivosti; rozvoj profesionálneho správania; oblasť 
pastoračnej starostlivosti; právne aspekty. Rozsah 
praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností: zvládnutie 
špecializovaných ošetrovateľských výkonov, techník, 
postupov a  fyzikálneho vyšetrenia; vytváranie kompletných 
štandardov paliatívnej a  hospicovej starostlivosti; 
aplikovanie metódy ošetrovateľského procesu a vedenie 
dokumentácie v špecifických podmienkach paliatívnej 
starostlivosti; posudzovanie sprevádzajúcich symptómov; 
špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti u p/k; ošetrovateľské 
postupy vykonávané sestrou. Zameranie praktických 
činností: zamyslenie sa nad zmyslom života; životné 
ciele, perspektíva a hodnotový systém jedinca; slová 
a situácie vyvolávajúce zármutok a radosť; uvedomenie si 
vlastnej konečnosti; nácvik komunikačných zručností 
verbálnych a neverbálnych; verbalizácia prežitých citov; 
evalvácia a devalvácia v profesionálnej praxi; rozvoj 
empatického správania; nácvik asertívneho správania; 
konfrontácia s problematikou umierania a smrti; vizualizácia 
vlastnej smrti; techniky sebahodnotenia a sebapoznania; 
špecifiká komunikácie s vážne chorým a umierajúcim 
klientom; relaxačné  techniky a autogénny tréning. 174 
  

                                                 
174 MAGUROVÁ, D. Paliatívna a hospicová  starostlivosť v príprave 

sestier. In Molisa 6. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta 
zdravotníctva, 2009. s. 103-106. 
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Záver 
 

Vlastnú skúsenosť s umieraním musí každý človek 
získať sám a nemôže ju odovzdať ďalej. Táto skúsenosť 
chýba aj zdravotníckym pracovníkom, preto je tento fakt 
veľmi problematický a prináša viaceré problémy v rámci 
ošetrovania chorých a umierajúcich pacientov. 
Nezabúdajme, že pri ošetrovaní chorých v  hospicovej 
starostlivosti sú najmenšie skutky často prejavom najväčšej 
lásky. Prekročenie hranice medzi životom a smrťou musí 
každý z nás vykonať sám a osobne.  
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Sťažnosti na sestry a pôrodné asistentky 
Michalcová Iveta 

            
Abstrakt: Dôležité sú štatistiky sťažnosti, ktoré obdŕžal 
kontrolný výbor Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek (SK SaPA) za posladené 4 roky. Podrobne 
vyhodnocuje riešenie sťažnosti v roku 2011.  Autorka 
informuje kto odstupuje sťažnosti kontrolnému výboru SK 
SaPA, a ktorých zložiek sa najviac dotýkajú tieto sťažnosti.  
 
Kľúčové slová: Neetické správanie sa. Podnety. Prípady. 
Sestry.  
 

Complaints on nurses and midwives 
 

Abstract: In the introduction, the author addresses the 
contribution of statistics of complaints to obdŕžal Audit 
Board of the Slovak Chamber of nurses and midwives (EN 
SaPA) posladené for 4 years. Detailed assessment of the 
complaints resolution in 2011.  The author shall inform the 
person who withdraws a complaint Inspection Committee 
and whose constituents are the most touching CS SaPA 
these complaints. 
 
Keywords: Neetické behaviour. Stimuli. The Cases. Sisters. 
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Text príspevku 

 
 Kontrolný výbor Slovenskej komory sestier a 
pôrodných asistentiek (ďalej len "kontrolný výbor") plní 
úlohy určené Zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve.175Kontrolný 
výbor je kontrolným orgánom Slovenskej komory sestier a 
pôrodných asistentiek (ďalej len “komora“). Je oprávnený 
kontrolovať všetku činnosť orgánov komory a prerokúva 
sťažnosti členov. Rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich 
členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami 
vyplývajúcimi zo zákona 578/2004  § 52 ods.2 písm. a). 
Vzhľadom k tomu, že disciplinárna právomoc komory sa 
vzťahuje iba na členov komory, komora v prvom rade 
skúma, či osoba, proti ktorej sťažnosť/podanie/podnet 
smeruje je, alebo nie je členom komory. Ak nejde o člena 
komory, komora postupuje vec príslušnému orgánu. 
 Spôsob prijatia sťažnosti – sťažnosť/podnet môže 
podať, ktorákoľvek fyzická osoba a to  písomne 
s vlastnoručným podpisom, sťažnosť musí dostatočne 
identifikovať sťažovateľa aj osobu, voči ktorej sťažnosť 
smeruje. Z obsahu žiadosti musí byť zrejmé voči čomu sa 
sťažovateľ sťažuje. Kancelária komory podnet/sťažnosť 
zaeviduje a spis odstúpi predsedovi kontrolného výboru, 
ktorý je zodpovedný za koordináciu celého procesu riešenia 
sťažnosti.  

                                                 
175 Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských.  
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Spôsob prešetrovania sťažností – kontrolný výbor 
určí spôsob prešetrovania sťažnosti. V prípade  ak sťažnosť 
nemá požadované náležitosti, nie je zrozumiteľná,  napr. 
neobsahuje presné označenie/identifikáciu/ osoby proti 
ktorej sťažnosť smeruje, potom  vyzve sťažovateľa 
na doplnenie predmetnej sťažnosti. Na dopĺňanie sťažnosti 
sa primerane vzťahuje § 15 Zákona o sťažnostiach, podľa 
ktorého sťažovateľ je povinný spolupracovať s orgánom, 
ktorý sťažnosť vybavuje prípadne prešetruje, v  rozsahu 
potrebnom  na vybavenie sťažnosti.176Ak sťažovateľ bez 
vážneho dôvodu do desiatich dní od doručenia požiadania 
o spoluprácu, alebo v inom určenom termíne neposkytne 
požadovanú  spoluprácu, kontrolný výbor  nie je povinný 
vybaviť sťažnosť. Kontrolný výbor rieši sťažnosti na diaľku 
a na mieste. Na diaľku – kontrolný výbor vyzýva osobu, na 
ktorú bola sťažnosť podaná, aby sa do určenej lehoty 
písomne vyjadrila a zaujala stanovisko k  jej obsahu. Na 
mieste – predseda kontrolného výboru, resp. poverení 
členovia kontrolného výboru, sa dohodnú so sťažovateľom 
a dotknutou osobou na konkrétnom čase a mieste, kde sa 
prešetrenie vykoná. O každom kroku prešetrovania 
sťažnosti počas celého konania sa vedie písomný záznam 
označený príslušným spisovým číslom a je súčasťou spisu. 
Vlastné náklady, ktoré sťažovateľovi a dotknutej osobe 
vznikli počas celého prešetrovania sťažnosti, si sťažovateľ 
a dotknutá osoba hradia sami. Lehoty – kontrolný výbor je 
povinný o opodstatnenosti, resp. neopodstatnenosti, 
rozhodnúť do 30 dní od zasadnutia kontrolného výboru, na 

                                                 
176 Zákon č.  152/1998 Z. z. o sťažnostiach.   
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ktorom sa prvýkrát riešením danej sťažnosti zaoberal, resp. 
najneskôr do 60 dní od kedy bola doručená kompletná 
sťažnosť (v prípade neúplnej žiadosti odo dňa, kedy bola 
žiadosť doplnená).  

V prípade naliehavého prípadu môže kontrolný 
výbor uznesením stanovenú lehotu predĺžiť, a to najviac 
dvakrát o ďalších 30 dní. Lehota na doplnenie sťažnosti 
(výzva zo strany kancelárie komory) je 15 dní.  

Výsledok prešetrovania – sťažnosť je 
neopodstatnená – rozhodnutie sa doručuje sťažovateľovi 
a osobe voči ktorej sťažnosť smerovala. V prípade, ak 
podnet na prešetrenie prišiel zo strany úradu pre dohľad 
alebo vyššieho územného celku, zašle sa tomuto orgánu 
rozhodnutie na vedomie. Sťažnosť je opodstatnená – 
kontrolný výbor uznesením postúpi sťažnosť na 
disciplinárne konanie disciplinárnej komisii. Výsledok 
prešetrenia oznámi kontrolný výbor sťažovateľovi aj osobe, 
voči ktorej sťažnosť smeruje na vedomie orgánu podľa 
predošlého odseku. Rozhodnutie o opodstatnenosti resp. 
neopodstatnenosti sťažnosti, je súčasťou registračného spisu 
osoby, voči ktorej bola sťažnosť smerovaná.  

Kontrolný výbor SK SaPA eviduje a rieši najviac 
podnetov/ sťažností/  podaných na sestry, ktoré pracujú 
v ambulanciách. V nasledujúcej tabuľke uvádzame 
štatistický prehľad riešených sťažností kontrolným výborom 
SK SaPA od roku 2008 až 2012. 
Rok          Spolu Ambulancie Lôžkové 

oddelenia 
Iné 

 
2009 

25 
10- Nie je 

 
17 

 
5 

 
3 
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členkou 
komory 

 
2010 

19 
8 - Nie je 
členkou 
komory 

 
13 

 
4 

 
2 

 
2011 

21 
8 - Nie je 
členkou 
komory 

 
14 

 
4 

 
3 

2012 25 
1- Nie je 
členkou 
komory 

 
16 

 
 4 

 
5 

   
 V spracovanej tabuľke môžete vidieť výrazný rozdiel 
medzi podanými podnetmi, ktoré sa dotýkajú sestier 
pracujúcich v ambulantnej sfére a u sestier pracujúcich pri 
lôžku.  Osobitnú skupinu /Iné/ tvoria podnety, ktoré sa 
týkajú riešenia príbuzenských a osobných vzťahov. V tejto 
skupine sa nachádzajú aj podnety súvisiace s registráciou 
sestier a s odbornosťou pri výkone povolania. Okrem toho  
že, kontrolný výbor rieši len sťažnosti, ktoré sa dotýkajú jej 
členov,  napriek tejto skutočnosti kontrolný výbor  
informuje dotknuté sestry a aj ich zamestnávateľov, že bol 
podaný podnet. Kontrolný výbor tak robí s cieľom, že 
v prípade pravdivosti podnetu nech sestra spraví nápravu, 
prípadne nech jej podnet slúži ako ponaučenie a má 
preventívny charakter.  V nasledujúcej tabuľke uvádzame 
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vyhodnotenie riešenia sťažností kontrolným výborom SK 
SaPA za rok 2011.  
Odstúpené sťažnosti KV SK SaPA v roku 
2011 

V počte 
21 

Ukončenie prešetrovania sťažností z dôvodu, 
že sestra nie je členkou komory 

8  

Opodstatnené sťažnosti – návrh na 
disciplinárne konanie- porušenie Etického 
kódexu zdravotníckeho pracovníka  

1  

 Opodstatnené sťažnosti/podnet k výkonu 
povolania – osoba nebola odborne spôsobilá na 
výkon povolania sestry 

2  

Opodstatnený podnet– sestra nebola 
registrovaná podľa 578/2004  Z. z. 

1  

Neopodstatnené sťažnosti v súvislosti s 
neetickým správaním sa  

4  

Neetické správanie nebolo preukázané, jedná 
sa o tvrdenie proti tvrdeniu, predmet sťažnosti 
vysvetlený a sťažovateľom uzatvorený 

2  

Ukončenie prešetrovania sťažností z dôvodu 
nedodania potrebných údajov – predmet 
sťažnosti a identifikácia osoby 

2  

Sťažnosť stiahnutá sťažovateľmi 1  
Kontrolnému výboru sú odstúpené sťažnosti v prvom 

rade z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
Doposiaľ najviac podnetov kontrolný výbor obdŕžal z týchto 
pobočiek: z  Trenčína, z Bratislavy a z Košíc. Ďalej sú to 
sťažnosti odstúpené zo Slovenskej lekárskej komory, 
samosprávnych  krajov, ale aj priamo od sťažovateľov. 
Kontrolný výbor eviduje a rieši aj anonymné sťažnosti. 
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Tieto sťažnosti rieši kontrolný výbor za účelom 
informovania dotknutej osoby s cieľom nápravy 
a prevencie. Najviac podnetov a sťažností kontrolný výbor 
eviduje na sestry, ktoré pracujú u všeobecného praktického 
lekára. Potom sú to podnety, ktoré sa dotýkajú sestier, ktoré 
pracujú na neurologických – endokrinologických – 
gynekologických – zubných – ORL ambulanciách. Ďalšiu 
skupinu tvoria sťažnosti u sestier, ktoré poskytujú 
ošetrovateľskú starostlivosť na pohotovosti - LSPP a na 
centrálnom  príjme. Z lôžkových oddelení najviac eviduje 
kontrolný výbor podnety na sestry, ktoré pracujú na  
internom, chirurgickom a detskom oddelení. 

Najčastejším predmetom sťažnosti u sestier 
pracujúcich pri lôžku je neetické správanie sa, ktoré sa 
prejavuje: 

 nevhodným spôsobom komunikácie – sestra sa 
správa hrubo, je arogantná,  

 neadekvátnym hodnotením  zdravotného stavu a 
starostlivosti o p/k- „ prečo ste neprišli skôr, ale až 
teraz v noci, kde ste boli celý deň... ?“ 

 vytýkaním príbuzným - „ neviete sa postarať 
o svojho príbuzného “ , pri opakovanej 
hospitalizácii„ už ste tu zase!“ 

 podávaním informácií v súvislosti s prepustením 
pacienta – oznámenie sestrou: „môžete sa zbaliť 
a odísť “,  podávanie informácii v súvislosti s 
prepustením pacienta - spôsob oznámenia - 
oznámenie úmrtia príbuzným prostredníctvom 
použitia mobilného telefónu už nebohého pacienta 
alebo aj  informovanie o tom, že pacient bol 
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prepustený, ale v skutočnosti bol už nebohý. Za 
neetické považujú sťažovatelia aj spôsob 
požadovania hygienických  pomôcok „ doneste jej 
plienky. 

    V dvoch prípadoch podnet bol doplnený aj o 
neodborný postup pri aplikácii injekcie,   o nesprávne 
vedenú zdravotnú dokumentáciu. Sťažovatelia  poukázali aj 
na skutočnosť, že personál nenosí menovky (z tohto dôvodu 
sťažovateľ nevedel identifikovať, či sa k nemu neeticky 
správala sestra, alebo zdravotná asistentka, meno  osoby, 
ktorej sa podnet mal dotýkať, mu odmietli povedať). 
V podnetoch sme sa stretli aj s poukázaním na používanie 
súkromných mobilných telefónov počas poskytovania 
ošetrovateľskej starostlivosti. Nehovoriac o tom, že na 
oddelení sú oznamy - Ticho lieči –  taktiež je zakázané 
používať mobilné telefóny na jednotkách intenzívnej 
starostlivosti, ale zrejme pre personál to neplatí     a    sestry 
dávajú prednosť vybaveniu súkromného hovoru pred 
ošetrovateľským výkonmi.  
 Najčastejším predmetom sťažností u ambulantných 
sestier je  neetické správanie sa  prejavujúce sa 
nevhodným spôsobom komunikácie, odmietnutím 
pacienta/klienta, porušením ochrany osobných údajov. 
Nevhodný spôsob komunikácie sťažovatelia pomenúvajú, že 
sestra je arogantná, kričí, ponižuje ich, správa sa hrubo 
a povýšenecky. Ďalej je to vyčítanie pacientovi, prečo na 
ošetrenie neprišiel skôr -  „ prečo ste prišiel práve teraz, ja 
by som s takou vecou na ošetrenie nešiel v nedeľu“; „ak 
niečo potrebujete, choďte za lekárom na lekársku izbu!" Za 
neetické sťažovatelia považujú aj hodnotenie ich 
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zdravotného stavu  pred lekárom napr. „ už je tu zase, 
určite mu nič nie je...", alebo hodnotenie zdravotného 
stavu pred samotným pacientom/klientom„  - ste veľmi 
múdra/y, Váš stav akútny nie je..." K podnetom patrí aj 
porušovanie ochrany osobných údajov – zisťovanie 
anamnézy pacienta/klienta a  podávanie informácií o 
zdravotnom stave, alebo výsledkov vyšetrení priamo 
v čakárni, alebo v ambulancii za prítomnosti ďalších 
pacientov. Nepríjemným poznatkom je aj vypočutie si 
rozhovoru  za dverami ambulancie medzi  sestrou a 
lekárom, lekárom a  pacientom/klientom   o zdravotnom 
stave, alebo o problémoch vyšetrovanej osoby. Sťažovatelia 
často poukazujú vo svojich podnetoch na skutočnosť, že 
sestra im neumožní komunikovať s lekárom a taktiež byť pri 
vyšetrení ich príbuzného.  Nespokojnosť vyjadrujú  aj 
gravidné a dojčiace matky, ktoré poukazujú  na  ne 
ústretovosť sestier, pretože na ošetrenie či vyšetrenie musia 
dlho čakať. Kontrolný výbor riešil podnety sťažnosti 
u ambulantných sestier  aj v súvislosti s nedodržiavaním 
poradia pacientov, uprednostňovaním pacientov,        s 
nedodržiavaním ordinačných hodín a odmietnutím 
pacienta/klienta vyšetriť.  V súvislosti s podnetom 
odmietnutie pacienta to boli prípady -  pretože:  

 nepatríte k nášmu lekárovi, my toho lekára 
nezastupujeme,  

 nemáte slovenskú kartičku poistenca,   
 nemáte výmenný lístok,  
 lekár je už na odchode,  
 nie ste objednaný, 
 mali ste prísť na objednanú hodinu,   
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 limit už máme vyčerpaný,  
 už Vás nezoberieme a nevyšetríme, pretože 

ordinujeme iba do 13.00 hod., 
 neordinujeme už, ale za poplatok Vás vyšetríme, 
 Vaša rasa nechce nikde čakať a nemôžeme Vás 

vyšetriť, pretože patríte k inému internistovi. 
Z ďalších prípadov, ktoré sa objavujú v sťažnostiach 

v súvislosti s neetickým správaním sa ambulantných sestier 
patrí: nevyšetrenie pacienta, pretože sestra robí najprv 
odbery /klientovi bolo zle/,  nevydanie požadovaných 
laboratórnych výsledkov a zdravotnej dokumentácie  za 
účelom ďalšieho odborného vyšetrenia. V jednom prípade 
podľa sťažovateľky sestra nevedela adekvátne poskytnúť 
prvú pomoc v čakárni.  Svoje miesto v sťažnostiach má aj 
objednávanie pacientov -„ zavolajte na druhý deň, zavolajte 
o týždeň, zavolajte o dva týždne a následne voľný termín už 
nemáme a na ďalší mesiac ešte neobjednávame." Za 
neprípustné považujú sťažovatelia aj  zloženie telefónu 
počas rozhovoru, alebo konštatovanie sestrou, že telefón 
počas ordinačných hodín nedvíha, pretože to má zakázané. 
V sťažnostiach sťažovatelia poukazujú aj na fajčenie v 
miestnosti, v ktorej sa následne vykonáva vyšetrenie. 
V sťažnostiach sme zaznamenali aj to, že sestra nevie 
správne vypĺňať tlačivá, sestra verbuje pacientov k prestupu 
k inému lekárovi – špecialistovi, sestra si vybavuje 
súkromné hovory počas ich ošetrovania, sestra predáva 
oblečenie počas pracovnej doby. Mimoriadny podnet 
obdŕžal kontrolný výbor od sťažovateľa, ktorý poukazoval 
na skutočnosť, že sestra v službe na LSPP nereagovala na 
klopanie a zobudila ju až lekárka za jeho  prítomnosti. 
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Sťažovateľ by podnet nepodal, pokiaľ by sa sestra 
ospravedlnila a nedala mu najavo, že on so svojím dieťaťom 
je jej na obťaž. 

Kontrolný výbor pri riešení sťažností v niektorých 
prípadoch zistil, že podaný podnet sa v konečnom dôsledku 
netýkal správania sestry, pretože pri prešetrovaní sťažnosti 
sa zistilo, že sestra vôbec nekomunikovala so sťažovateľmi 
a bol to lekár, ktorý povedal pacientovi/klientovi, že ho dnes 
už nevyšetrí, že nejde o akútny stav, že už neordinujú, ale za 
poplatok ho vyšetria.  

V odstúpených podnetoch sa kontrolný výbor stretol  
aj so sťažnosťami, ktoré boli podivuhodné, až úsmevné. 
Jednalo sa napr. o sťažnosť  bývalej  svokry na ex nevestu, 
ktorá v podnete popisovala ako sa k nej správa jej ex 
nevesta a ako nevhodne sa k nej správajú jej vnúčatá. 
Z ďalších podnetov bol podnet, ktorý niesol známky 
vyriešenia milostného trojuholníka, alebo aj to, že sestra  
telefonuje do zahraničia jasnovidke - manipuluje s ľuďmi, 
šíri klebety, a preto sa jej v živote nedarí. Okrem vyššie 
spomenutých podnetov a prípadov sťažností kontrolnému 
výboru boli odstúpené podnety, ktoré sa týkali odbornosti 
pri výkone povolania. V tejto súvislosti bol podaný podnet, 
že osoba/sestra nie je odborne spôsobilá na výkon 
zdravotníckeho pracovníka. Kontrolný výbor dostáva aj 
podnety  na sestry, ktoré nie sú registrované podľa zákona 
578/2004 Z. z. V sťažnostiach sme zaznamenali podnet, 
ktorý niesol známky porušenia zákona o ochrane osobných 
údajov – riešenie zdravotného stavu vedúcim pracovníkom 
svojho podriadeného. Taktiež kontrolný výbor riešil 
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neoprávnené používanie titulov a správanie sa členov 
orgánov komory na verejnom podujatí.    

Kontrolný výbor eviduje a rieši aj anonymné 
sťažnosti za účelom prevencie, alebo v prípade pravdivosti 
vykonania nápravy. V anonymných sťažnostiach 
kontrolný výbor zaznamenal tieto podnety: sestra pýta od 
pacientov rôzne potraviny, pýta peniaze na nákupy,  žiada 
od pacientov, aby jej vybavovali rôzne veci v meste 
a taktiež tvrdenie, že sestra vyberá poplatok bez potvrdenia.  

Pri riešení sťažností kontrolný výbor dospel 
k poznaniu, že sťažovatelia veľmi citlivo vnímajú a všímajú 
si okolnosti, za akých je im, alebo ich príbuzným 
poskytovaná zdravotná starostlivosť. Všímajú  si proces 
komunikácie, spôsob konania, ale aj organizáciu práce, či je 
to ambulancia, alebo lôžkové oddelenie. Z výsledkov šetrení 
kontrolného výboru vyplynulo, že sestry svoju prácu 
vykonávajú rutinne a neuvedomujú si, že ich správanie 
a konanie môže mať negatívny vplyv na ich 
pacienta/klienta. Kontrolný výbor sa snaží riešiť sťažnosti 
vždy konfrontáciou sťažovateľa a dotknutej sestry za 
účelom vyjasnenia, objasnenia vzniknutej situácie 
/sťažnosti. V mnohých prípadoch je  ťažko dokázať 
opodstatnenosť sťažností, pretože sa jedná sa o tvrdenie 
proti tvrdeniu, ktoré sa nedá dokázať a ani vyvrátiť, a preto 
je lepšie riešiť svoju nespokojnosť s poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti okamžite, na mieste, či už s danou 
sestrou, alebo s jej nadriadenými.  Ponaučením pre všetkých 
by mala byť snaha riešiť vzniknutý problém bez odkladu, a  
tak predísť často zbytočným komplikáciám. To, čo  personál 
často považuje za samozrejmé, pacientovi a ich príbuzným 
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to môže pripadať ako veľká krivda, neprimeraný spôsob 
komunikácie a správania sa. Sestry nesmú zabúdať, že 
výkon povolania môžu poskytovať len v rozsahu  „Vyhlášky 
č. 364 / 2005 Z. z.“, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej 
praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci 
s lekárom. 177Sestry  nemôžu prekračovať rámec svojich 
kompetencií. Svoje povolanie musia vykonávať nie len 
odborne, ale aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a s etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka, 
ktorý je uvedený v „Zákone 578/2004 v prílohe č.4“. Na 
základe zistených skutočností kontrolný výbor konštatuje, 
že až 80% percent  podnetov by nebolo podaných, pokiaľ by 
sa sestra k pacientovi, alebo k ich príbuzným správala 
korektne, s pochopením, s trpezlivosťou a neznížila by sa 
k hrubému, alebo nemravnému konaniu. Za takýchto 
okolností by prijali aj skutočnosť, že dnes nie sú objednaní, 
že už ich lekár neošetrí,  alebo prečo na ošetrenie neprišli 
skôr. Je dôležité, aby sestry rešpektovali pacienta/klienta 
ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi 
právami a povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje 
zdravie.  

 

 

                                                 
177 Vyhláška 365/2005 MZ SR, ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej 
praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah 
praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou 
samostatne a v spolupráci s lekárom. 
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Hospicová sociálna práca 
Micheľ Radoslav, Korbová Zuzana, Proněková Martina 

 
Abstrakt: Vzniká konflikt medzi morálnym a technickým, a 
čo sa týka ukončenia života predstavuje problematické 
rozhodovanie, kde lekár sa zaujíma viac o chorobu, ako o 
zomierajúceho človeka. Tak sa stalo, že konštatujeme 
všeobecne nedostatočné podmienky zomierajúcich v 
nemocniciach, liečebniach, v sociálnych zariadeniach ale aj 
doma. Smrť je hlavne problém spoločenský a sociálny.  
 
Kľúčové slová: Hospic. Dobrovolník. Smrť. 

 
Hospice social work 

 
Abstract: There is a conflict between moral and technical, 
and in terms of end of life is difficult to decide which doctor 
cares more about the disease, as a dying man. So it was that 
we note the generally poor conditions of the dying in 
hospitals, hospitals, social institutions but also at home. 
Death is primarily a social problem and social. 
 
Keywords: Hospice. Volunteer. Death. 
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Úvod 
 

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. Stále však zostáva nesmiernym 
mystériom, veľkým otáznikom, ktorý nosíme vo svojom 
najhlbšom vnútri. Umieranie samo má mnohorakú 
a individuálnu podobu.  

Každý jednotlivec je závislý od sociálneho prostredia 
a vo svojej bezmocnosti je odkázaný na iných. Celková 
slabosť, problémy vlastnej telesnosti, prípadné obmedzenia 
vedomia zužujú priestor na rozhodovanie, alebo vôľu 
rozhodovať. Vzťahy k zomierajúcim sú často poznačené 
nedostatkami, ktoré sa prejavujú najmä v postojoch, 
hodnoteniach a správaní. 
 
Konflikt medzi morálnym a technickým 
 

Medicína sa stala technickou, chladnou vedou, 
chorý je zakrytý za prístrojmi, a lekára viac zaujímajú ich 
monitory, ako ťažko chorý človek. Upokojujúci vplyv 
medicíny patrí minulosti, a umierajúci človek môže dostať 
len málo útechy od mechanického lekára. Lekárska veda 
určite priniesla nesporný pokrok, zároveň aj otázniky. Jeden 
je paradox pokrokov medicíny - čím väčší pokrok, tým viac 
chorých, chronicky chorých. Technika, precíznosť, 
efektívnosť, vytláčajú zo zdravotníckej starostlivosti 
pochopenie, súcit a záujem o človeka. Ak pozeráme na smrť 
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ako koniec umierania, môžeme konštatovať, že je to 
ohraničený úsek konca života, ktorý ako klinická smrť 
v bežných podmienkach, zvyčajne trvá 3-6 minút, s 10 
sekundami vedomia na jej začiatku, pokiaľ neustane činnosť 
mozgu a nastávajú nezvratné orgánové zmeny, definované 
ako biologická smrť. Myslíme si, že medicína neplní úplne 
svoju skutočnú podstatu a tou je ochrana života a zdravia 
človeka s rešpektovaním aj sociálnych a duchovných 
súvislostí. 

Vzniká konflikt medzi morálnym a technickým, a čo 
sa týka ukončenia života predstavuje problematické 
rozhodovanie, kde lekár sa zaujíma viac o chorobu, ako o 
zomierajúceho človeka. Tak sa stalo, že konštatujeme 
všeobecne nedostatočné podmienky zomierajúcich v 
 nemocniciach, liečebniach, v sociálnych zariadeniach ale aj 
doma.  

Smrť je hlavne problém spoločenský a sociálny. 
Umieranie je proces a je potrebné urobiť všetko preto, aby 
sa stalo dôstojným sociálnym aktom. Spoločensky je táto 
problematika opomínaná až tabuizovaná.178 

Podľa definície WHO: Hospicová starostlivosť je 
centrálne riadený program paliatívnej starostlivosti cielene 
zameraný na zmiernenie symptómov choroby u terminálne 
chorých u ktorých je prognosticky stanovené 
pravdepodobné prežívanie v maximálnom rozsahu 6 
mesiacov. 

Hospic je filozofia a program tímovej starostlivosti v 
terminálnom štádiu ochorenia o chorých s už nelieciteľnou 

                                                 
178 http://aktuality.sk/umieranie-a-smrt/-18973, (20. 07. 2012) 
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chorobou a ich rodiny, ktorí sa zriekli už nemožnej a 
nezmyselnej liečby, dožadujú sa hospicovej starostlivosti. 

 
Kto je paliatívny chorý? 
 

Je to človek s chronickou nevyliečiteľnou až 
neliečiteľnou chorobou s rôznymi obťažujúcimi príznakmi 
často s dominanciou bolesti. Lipne na živote, nevie 
akceptovať realitu smrti a dožaduje sa pokračovať v 
kauzálnej liečbe choroby v nádeji na predĺženie života, aj 
za situácie kedy kauzálna - príčinná liečba je vyčerpaná a 
sama môže zväčšovať utrpenie. V populácii chronicky 
chorých je to 80-95%!  
 
Paliatívna a hospicová starostlivosť 
 

Paliatívna a hospicová starostlivosť sa do 
budúcnosti rysuje ako priorita spoločnosti - súčasne s 
prevenciou, diagnostikou a liečbou. Pomáha všetkým prijať 
realitu smrti ako prirodzenej súčasti života a povzbudzuje 
nájsť duchovný zmysel života. Dokáže dosiahnuť konsenzus 
medzi chorým, rodinou a zdravotníkmi. Nastoliť rovnováhu 
vedeckého prístupu a humanizmu, zvyšuje kvalitu života, 
humanizuje proces zomierania, vytvára jednotiaci model 
paliatívnej a inštitucializovanej starostlivosti o 
zomierajúcich.  

Ku všetkému treba dodať, aj keď domov je miesto, 
ktoré každý najviac potrebuje, pre zomierajúceho nie je 
dôležité miesto úmrtia. V čase zomierania je preňho 
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najdôležitejšia opatera, ľudský prístup s pocitom solidarity a 
primerane možný komfort. 

Sv. Otec, pápež Ján Pavol II vo Viedenskom hospici 
povedal:  Aj smrť patrí k životu. Každý človek však má 
právo zomrieť podľa vôle Božej. Preto nikdy nesmie byť 
obetovaný pre obmedzenú osobnú sebestačnosť. Sám Boh 
povedal: Nezanechám ťa, ani neopustím. Podľa nášho 
názoru, je najdôležitejšie poskytnúť duchovné sprevádzanie 
zomierajúcemu človeku, pretože to ho napĺňa skutočným 
zmyslom života.179 

,,Sociálna práca v paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti musí spolupracovať s mnohými vedeckými 
disciplínami ako sú, napr. psychológia, medicína, 
sociológia, ošetrovateľstvo, filozofia, teológia a pod. 
Preberanie poznatkov z iných vedných odborov umožňuje 
sociálnej práci holistický pohľad na zomierajúceho človeka. 
Komplexné vnímanie života každého človeka vedie 
k pochopeniu a k integrovaného odbornému prístupu, ktorý 
zohľadňuje všetky aspekty životného bytia. Ide hlavne 
o celostný bio-psycho-socio-duchovný rozmer ľudskej 
existencie.“180 
 
 
 

                                                 
179 http://www.hospice.cz/wp-content/uploads/oldhosp/definicie.html, 
(20. 07. 2012) 
180 MICHEĽ, R. 2011. Úloha sociálneho pracovníka v hospicovej 

starostlivosti. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2011. s. 212. 
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Hospicová sociálna práca 
 

Požiadavkou hospicovej práce je integrovanie 
umierania a jeho navrátenie do všedného života, 
zohľadnenie potrieb umierajúcich ľudí a úctivý prístup. 
Sociálni pracovníci majú už svojím vzdelaním všetky 
kompetencie, ktoré sú potrebné pre hospicovú prácu. 
Orientácia na pomoc zomierajúcim ľuďom spočíva 
v pochopení profesie ako celku a potvrdzuje sa špecifickými 
kompetenciami. K profesnej výbave sociálnych pracovníkov 
patrí predovšetkým súcit, reagovať empaticky, byť trpezlivý 
a vedieť aktívne počúvať.  

Tým, že sociálna práca je aj práca so životnými 
stratami, ktoré vyžadujú odbornú sociálnu podporu, zlepšuje 
sa chápanie procesu a dynamiky životných kríz – to 
umožňuje citlivé a profesionálné konzultácie a 
sprevádzanie. Veľmi dôležitá je psychosociálna 
profesionalita, ktorá má centrálne postavenie. Ide o 
schopnosť vytvárania sociálnych vzťahov, sociálna 
kreativita, objavovanie zdrojov. Z tohto môžeme odvodiť 
požiadavku sociálnej práce. 

Odbornosť sociálnej práce znamená: 
1. odbornosť v teórii, vzdelanie a prax; 
2. byť zomierajúcim ľuďom na blízku – sprevádzať ich; 
3. zastupovať tento étos na verejnosti. 

Dôležité požiadavky z pohľadu hospicového hnutia 
sú, napr.: 
1. spoľahlivé financovanie; 
2. plošné zaopatrenie; 
3. spoločenské uznanie. 
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Z pohľadu sociálnej práce je veľmi potrebné: 
1. zdokonaliť kompetenčný profil; 
2. vylepšiť sebaprezentáciu; 
3. preukazovať profesionalitu; 
4. svojími výkonmi sa stať nenahraditeľným.181  

Oblasť paliatívnej starostlivosti, ktorá sa zaoberá 
najmä záverečnou fázou ľudského života, je v súčasnosti 
vnímaná ako vzmáhajúci sa úsek sociálnej práce. Práve tu 
majú sociálni pracovníci možnosť využiť profesionálne 
zručnosti, a to ako pri hodnotení, analýze, tak i pri 
intervencii, s cieľom zlepšiť kvalitu starostlivosti o 
umierajúcich, na princípe etiky a morálky.182  

Zomierajúci sú vždy ľuďmi a z toho vyplýva, že 
sociálna práca musí lepšie poznávať a vnímať svoju 
zodpovednosť pre hospicovú oblasť. Teda svojím 
špecifickým postojom, svojími odbornými vedomosťami, 
spôsobmi práce a metódami vykonávať službu, ktorú iné 
odbory nemôžu nahradiť.183 Myslíme si, že sociálna práca 
musí rešpektovať okrem odbornosti a ľudskú podstatu 
človeka a tomu prispôsobiť sociálnu pomoc. 

                                                 
181 STUDENT, Johann-Christoph, MŰHLUM, Albert, STUDENT, Ute. 

2006. Sociální práce v hospici a paliativní  péče. Praha : Vyšehradská, 
2006, s. 155-160. 

182 Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života. [online]. 
[citované 2011-07-20]. Dostupné na  

    internete:http://www.prohuman.sk/socialna-praca/paliativna-a-
hospicova-starostlivost-ako-sucast-etiky-zivota. 

183 STUDENT, Johann-Christoph, MŰHLUM, Albert, STUDENT, Ute. 
2006. Sociální práce v hospici a  paliativní  péče. Praha : 
Vyšehradská, 2006, s. 160-161. 
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,,Nechoďme na stretnutie s klientom, zvlášť seniorom 
a o to viac na návštevu ku klientom v terminálnej fáze 
života, bez dôkladnej prípravy. Nespoliehajme sa na svoje 
skúsenosti, na mnohé predchádzajúce stretnutia 
s podobnými ,,prípadmi“, na to, že budeme improvizovať. 
Najlepšou improvizáciou je dobrá príprava. Stredobodom 
nášho záujmu nikdy nemôže byť ,,prípad“, vždy to musí byť 
človek so svojimi bolesťami, so svojimi problémami, so 
svojou dôverou, so svojimi nádejami, so svojimi náladami, 
človek, ktorý je našim partnerom. Človek, od ktorého sa aj 
my môžeme učiť do jeho poslednej chvíle.“184  

Je na mieste hľadať nové a účinné spôsoby, ako 
zmierniť chorému utrpenie a pomôcť mu prekovať strach zo 
smrti. V súčasnosti sa nám ako najlepšie riešenie javí 
paliatívna a hospicová starostlivosť a jej súčasťou musí byť 
samozrejme etika života. Takou najdokonalejšou 
možnosťou starostlivosti o terminálne chorých je síce 
domáca starostlivosť, ale existuje mnoho prípadov, kedy sa 
človek ocitá v takej situácii a rodina, či blízki sa z rôznych 
dôvodov o neho nemôžu postarať. V takejto situácii je 
najvhodnejšou alternatívou paliatívna a hospicová 
starostlivosť v zariadeniach na to určených. V ľudskej 
spoločnosti, najmä v tej zahraničnej, spomínaná otázka 
veľmi silne rezonuje. U nás však zriaďovanie zariadení 
paliatívnej a hospicovej starostlivosti stagnuje, priam 
dokonca sa vôbec nerealizuje.  

                                                 
184 GURSKÝ, J., HANOBIK, F. Komunikácia s klientom v hospicovej 

starostlivosti. In: Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej a 
hospicovej starostlivosti. Zborník príspevkov. Bratislava : VŠZaSP sv. 
Alžbety, 2011. s. 99. 
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Je dôležité hovoriť a informovať o zmysle a úlohe 
týchto zariadení v našej spoločnosti, pretože dávajú 
klientovi a jeho rodine prostredníctvom starostlivosti 
nevyčísliteľné bohatstvo v podobe úcty, záujmu a 
dôstojnosti. Starostlivosť o terminálne chorých obohacuje aj 
nás samotných. Je síce náročná, ale záujem a láska, ktorú 
dávame človekovi, sa nám mnohonásobne vracia vo forme 
šťastia, že sa nám mnohonásobne vracia vo forme šťastia, že 
sa nám podarilo spríjemniť a skvalitniť ostatné chvíle 
života.  

Každý človek je originál a jedinečná je aj každá 
jednotlivá situácia, každá chvíľa aj každý okamih, ktorý 
prežije. Nikto si nemôže dopredu napísať scenár svojho 
života a už vôbec to nemôže zaňho urobiť niekto iný, 
pretože nikto nevie, čo ho čaká. Isté je len jedno, smrť 
neminie ani jedného z nás. Jestvuje na svete jediná 
spravodlivosť, a to, že každý raz musí zomrieť. Existujú 
však veľké rozdiely v zomieraní. Tak, ako každé ľudské 
bytie je jedinečné, i jeho ukončenie má milióny podôb. 
Práve pri umierajúcich pacientoch, ktorým nemožno 
pomôcť, ktorým vyhasla posledná iskierka nádeje a sami to 
prežívajú ťažko, môže byť riešením hospicová starostlivosť.  

Úroveň kvality poskytovania služieb ťažko chorým 
a nevyliečiteľným ľuďom je kritériom morálnej vyspelosti 
každej ľudskej spoločnosti. Kvalitná starostlivosť sa 
nezaobíde bez komplexného uspokojovania potrieb chorého 
človeka a jeho rodiny, ktoré musia v sebe obsahovať určité 
etické a morálne zákonitosti.185  

                                                 
185  Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života. [online]. 

[citované 2011-07-20]. Dostupné na 
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Duchovný pohľad na sprevádzanie zomierajúcich 
 

Je veľmi dôležité, aby náš duchovný život bol 
humánny, aby sa nestala aj naša duchovná služba pre 
zverených paciento škodlivá. je preto veľmi dôležité, aby 
svoju duchovnosť vyživovali z kvalitných koreňov. V našej 
tradícii je kresťanstvo vo svojom božskom zjavení humanity 
zatiaľ neprekonateľným zdrojom, z ktorého ktorýkoľvek 
terapeut v akejkoľvek oblasti svojej špecializácie môže 
čerpať nevyčerpateľný zdroj motivácií pre svoju duchovnú 
úroveň, aby sa z nej stával štedrým darcom tým, do služby 
ktorým je postavený. 
 Len s pomocou kresťanskej spirituality života 
možno vedome, bez únikov obstáť. Dnešná medicínska 
služba, psychoterapia, konzumný liberálny a neosobný 
prístup ponúkajú rôzne i efektívne spôsoby úniku a 
konfrontácie s týmto druhom utrpenia. Ohľadom kvality a 
cieľovosti ľudského života však tieto metódy, ktoré 
nezohľadňujú duchovný rozmer človeka, figurujú 
v konečnom dôsledku nehumánne. Je teda, pokiaľ možno, 
vedomá účasť pacienta na tomto procese veľmi dôležitá. 
Poznanie pravdy o sebe patrí k právu i dôstojnosti človeka. 
Človek môže dozrieť do plnšej podoby tým, že sa odovzdá 
v dôvere a pokore pred Bohom. Tu sa práve začína 
v kresťanskom zmysle jadro prežívania duchovnej služby. 
Podľa nášho názoru duchovná podstata človeka tvorí jadro 
ľudského bytia, to znamená, že duchovnosť v človeku je 
potrebné neustále až do konca života upevňovať. 

                                                                                                   
internete:http://www.prohuman.sk/socialna-praca/paliativna-a-
hospicova-starostlivost-ako-sucast-etiky-zivota. 
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Význam dobrovoľníctva v hospicovej starostlivosti 
 

Dobrovoľník je ten, kto dobrovoľne, bez nároku na 
odmenu venuje svoju energiu a voľný čas činnosti 
prospešnej človeku a celej spoločnosti. Nemocničný 
dobrovoľník sa zapája do rôznych činností v rámci 
zdravotníckej starostlivosti. Jednou z foriem dobrovoľníckej 
práce je aj sprevádzacia činnosť. V hospicoch je 
dobrovoľník neoddeliteľnou súčasťou hospicového týmu.186 
 Hlavné sociálno-psychologické spôsobilosti, ktoré 
považujeme za potrebné pri práci s nevyliečiteľne chorými 
ľuďmi, sú komunikačné zručnosti, schopnosť empatie, 
kooperácie a schopnosť zvládať problémy, ktorá úzko súvisí 
s kreativitou a výrazne eliminuje možný vznik syndrómu 
vyhorenia. 
 Príklady možných dobrovoľníckych aktivít na 
paliatívnom oddelení alebo v hospici: 
1. spoločník pri lôžku (rozhovory, čítanie, spoločenské hry, 

tichá prítomnosť); 
2. doprovod na prechádzky; 
3. ďalšie aktivity s pacientom (hudba, predcvičovanie, 

maľovanie, predčítanie, záujmové krúžky a pod.); 
4. nákup pacientovi. 

Dobrovoľníci tvoria neodmysliteľnú súčasť 
liečebného procesu nielen v hospicoch, ale aj 
v nemocniciach. Svojimi aktivitami pomáhajú udržiavať 

                                                 
186   Paliatívna medicína a paliatívna starostlivosť. [online]. [citované 

2011-07-20]. Dostupné na internete: 
http://www.pain.sk/paliativa/paliativa_00.php. 
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kontakt pacientov s okolitým ,,svetom zdravých“, svojou 
prítomnosťou a podporou môžu pomáhať prekonať dopady 
choroby na psychiku pacienta, sú zdrojom optimizmu až 
nachádzania zmyslu života aj v ťažkom položení 
(situácii).187 Myslíme si, že dobrovoľníci tvoria veľmi 
významnú súčasť hospicovej starostlivosti o ťažko chorých 
a z tohto dôvodu je potrebné ich význam rešpektovať. 

 
Postavenie zomierajúcich 

 
V minulosti bolo zomieranie prirodzeným ľudským 

aktom, spojené s kolobehom prírody. Smrť bola v rodine, 
doma, mala rituál, bola humánna a mala svoj morálny a 
sociálny význam Týkala sa celej komunity. V dnešnom 
industrializovanom svete sa situácia dramaticky zmenila, nie 
len v dôsledku demografických zmien (zvyšovanie počtu 
obyvateľov, predĺženie stredného veku, negatívne vplyvy 
životného prostredia a pod.), ale aj medicínskych (pokroky 
v diagnostike, liečbe, prevencii atď.). Mení sa miesto smrti, 
opúšťa sa domov, oslabujú sa rodinné tradície a vzťahy. 
Zavádzanie nových technológii vedie aj k transformácii 
procesu umierania, smrť sa inštitucializuje, stáva sa 
medicializovanou, riadenou a utajovanou, zbavenou svojej 
láskavosti a pokoja. Zomierajúci v spoločnosti je príťažou, 
je neproduktívny, nekonzumuje. Zomierajúci sú zatajovaní a 
odmietaní, opustená menšina, ktorá obťažuje a porušuje 

                                                 
187  PORUBČANOVÁ-DOBRÍKOVÁ, Patricia a kol. 2005. 

Nevyliečiteľne chorí v súčasnosti. Trnava : Spolok svätého vojtecha, 
2005. s. 265-266. 
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pokrok a poriadok. Zomierajúci nemá žiaden štatút, a z toho 
dôvodu ani dôstojnosť, je vydaný na milosť a nemilosť.188 

 
Smrť a smútok pozostalých  

 
            Smrť je v mnohých prípadoch úľavou, oslobodením, 
najmä pre trpiacich ľudí. Väčšina z nás ťažko prijíma smrť 
milovanej osoby a nevie sa s ňou zmieriť. Mnohým však 
pomáha poznanie toho, čo sa deje po smrti, iným je oporou 
viera ako mojej mladej susedke, ktorá prijala smrť milova-
ného manžela a otca svojich detí veľmi pokorne a statočne. 
Keď sa však smútiaci pevne „držia" zosnulého, oplakávajú 
ho, žalostia, prajú si, aby sa vrátil späť, slovom, pokladajú 
ho za svoje vlastníctvo (ako mnohí svoje deti), viažu jeho 
dušu na pozemskú sféru.     Neuvedomujú si, že mŕtvemu 
ubližujú, v podstate myslia iba sami na seba, a nie na dobro 
toho, o kom hovoria, že ho veľmi ľúbia. V skutočnosti mu 
svojím oplakávaním bránia ísť ďalej, lebo duše trpia tými 
bolesťami, ktoré kvôli nim pociťujú ich príbuzní. Čo by 
mali teda príbuzní urobiť? Sprevádzať dušu na ceste 
myšlienkami lásky, prosiť Boha o milosrdenstvo a vedenie 
na ceste k očisteniu.  
            Smrť je ako otáčavé dvere: jednými človek vstupuje, 
druhými vychádza, vracia sa do sveta živých. Každý človek 
zomiera inak, ale jeden zákon platí pre všetkých: ako človek 
žil, tak cíti a žije ďalej aj jeho duša... Práve preto by sme 
mali brať vážne upozornenia a varovania, pozitívne myslieť, 

                                                 
188 Model zomierania pre tretie tisícročie. [online]. [citované 2011-07-

20]. Dostupné na internete: http://www.hospice.cz/wp-
content/uploads/oldhosp/model.html. 
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hovoriť a konať, aby sme svoju dušu zbavili záťaží, a tak sa 
priblížili viac k nášmu skutočnému svetelnému domovu.189 

 
Etika života  
 

V paliatívnej a hospicovej starostlivosti nadobúda 
zásadnú dôležitosť 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. Etika života by sa mala v úzkej 
súvislostí a nadväznosti na morálnu filozofiu zamerať na 
zmenu mentality, na reformu výrobných štruktúr v súlade s 
právom, na reformu výchovy s cieľom vytvárať kultúru 
pokoja a lásky v planetárnom zmysle, na oživenie solidarity 
medzi všetkými ľuďmi v spoločnosti. V takomto plnení 
bude etika rozvíjať a aplikovať v praxi zásady a princípy 
všetkých oblastí etiky života a osobitne ľudského života.190 
 
Záver 
 

Človek je mnohodimenzionálnou entitou, pretože má 
duchovnú, psychickú a sociálnu dimenziu. Pri paliatívnej 
                                                 
189 Smrť nie je záhuba. [online]. [citované 2011-07-20]. Dostupné na 
internete:http://tajomstva.org/posmrtny- zivot/smrt-nie-je-zahuba/. 
190 Paliatívna a hospicová starostlivosť ako súčasť etiky života. 

[citované 2011-07-20]. Dostupné na internete: 
http://www.prohuman.sk/socialna-praca/paliativna-a-hospicova-
starostlivost-ako-sucast-etiky-zivota. 
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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.  

V paliatívnej 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. Okrem toho sú potrební aj dobrovoľníci, 
ktorí sprevádzajú a svojou prítomnosťou a záujmom 
pomáhajú ťažko chorým aj ich rodinám. 

Úlohy paliatívnej starostlivosti zabezpečujú lekári, 
sestry pri lôžku, asistenti výživy, ošetrovatelia, 
fyzioterapeuti, psychológ, liečebný pedagóg, sociálny 
pracovník, duchovný, dobrovoľníci, prípadne konziliárne 
farmaceuti, či iní profesionáli podľa potreby. Všetci 
profesionáli pracujúci v paliatívnej starostlivosti musia byť 
ochotní a schopní pracovať ako integrálna časť tímu. 
Tímová práca poskytuje aj vzájomný podporný systém 
všetkým pracovníkom. 
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Paliatívna  starostlivosť o pacienta s demenciou 
Novotná Zuzana, Hudáková Anna, Jakubíková Marta 

  
Abstrakt: Autori príspevku predkladajú základné 
informácie o problematike pokročilej demencie. Analyzujú 
vybrané aspekty ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta 
v terminálnej fáze demencie. Upozorňujú na  význam  
paliatívnej starostlivosti u týchto pacientov a poukazujú na 
progresívny charakter ochorenia, ktoré je svojou podstatou 
ochorením terminálnym.  
 
Kľúčové slová: Demencia. Pacient. Terminálna fáza 
ochorenia. Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť. 

 
Palliative care for patients with dementia 

  
Abstract: The authors of the present basic information about 
the issue of advanced dementia. Analyze selected aspects of 
nursing care for patients in the terminal phase of dementia. 
Highlight the importance of palliative care for these patients 
and highlight the progressive nature of this disease, which is 
essentially a terminal illness. 
 
Keywords: Dementia. The patient. The terminal phase of the 
disease. Palliative nursing care. 
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1 Demencia 
  

Predlžovanie života a starnutie populácie spôsobili, 
že počet obyvateľov planéty vzrástol v rokoch 1980 až 2000 
o 35 %, za rovnaké obdobie sa zvýšil počet seniorov starších 
ako 60 rokov o 60 %. Práve v tejto vekovej kategórii sa 
výrazne zvyšuje riziko rozvoja demencie. U jedincov 
starších ako 65 rokov je riziko 5 %, v 75 rokoch stúpa na 10 
%, u ľudí osemdesiatročných je 20 %, u deväťdesiatročných 
sa výskyt jasných príznakov demencie zvyšuje na 50 %.191 
Niektorí autori popisujú nárast počtu dementných pacientov 
tak, že vo veku nad 65 rokov dochádza každých 5 rokov k 
zdvojnásobeniu prípadov. Je evidentné, že percento 
demencií narastá vekom a toto ochorenie je dnes globálnym 
problémom, ktorý sa prestáva týkať iba vyspelých krajín. 
  
Klinické prejavy demencie 

  
Príznaky demencie sa z praktického hľadiska môžu 

rozdeliť do troch základných podskupín – kognitívne 
poruchy, poruchy správania a funkčné obmedzenia pri 
každodenných činnostiach. Niekedy sa pre ne používajú 
didaktické skratky: A - B - C (z anglických výrazov 
Activities of Daily Life, Disorders of Behavior and 
Cognition). 

Medzi príznaky, ktoré vzbudzujú podozrenie na 
demenciu patria: postihnutie krátkodobej pamäti, ktorá 

                                                 
191 PIDRMAN, V. 2007. Demence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 

s.r.o, 2007. 184 s.  
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zhoršuje fungovanie v denných aktivitách v súkromí 
a zamestnaní, ťažkosti s vykonávaním predtým známych 
činností, ťažkosti s rečou - zabúdanie slov, ich 
nahradzovanie neprimeranými slovami, dezorientácia v 
čase, mieste, osobe - netrafí domov, nespoznáva príbuzných, 
zhoršovanie úsudku a staropamäti, problémy s abstraktným 
myslením - nechápe zložitejšie inštrukcie, umiestňovanie 
predmetov na nesprávne miesto, zmeny v nálade 
a správaní - striedanie nálad bez zjavnej príčiny, zmeny 
osobnosti - hlavne náhle zmeny ako objavenie sa 
podozrievavosti, strachu, strata iniciatívy -  osoby sú 
pasívne, neustále je ich treba pobádať k činnosti.192 
 
Kognitívna porucha rôzneho stupňa 
 

Ľahká kognitívna porucha: mierna porucha 
orientácie (dátum), porucha výbavnosti predovšetkým pre 
nové udalosti, porucha reči (dysnómia), zhoršený úsudok, 
obmedzenie sociálnych aktivít, zmeny správania alebo 
nálady (apatia, depresia, iritabilita), nespoľahlivé užívanie 
liekov, problémy pri zvládaní finančných záležitostí. 

Stredne ťažká kognitívna porucha: dezorientácia 
(miestom, časom), porucha reči (dysnómia spolu s poruchou 
porozumenia), progresia poruchy pamäti, strata úsudku. 
S kognitívnym deficitom sú následne spojené problémy so 
zvládaním bežných domácich prác, dodržiavaním hygieny, 
pravidlom je výskyt závažnejších behaviorálnych porúch. 

                                                 
192 PIDRMAN, V. - KOLIBÁŚ, E. 2005. Změny jednání seniorů. 1. vyd. 

Praha: Galén, 2005. 189 s.  
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Ťažká kognitívna porucha: ťažká dezorientácia, 
ťažká porucha staropamäti aj novopamäti, ťažká zmiešaná 
fatická porucha, neschopnosť dodržiavať hygienu, porucha 
motorických stereotypov vrátane chôdze, imobilita, 
inkontinencia.193 
  
1.1 Obmedzenie v inštrumentálnych aktivitách 
 

Pokles funkčnej kapacity sa pri ľahkej demencii 
prejavuje pri náročnejších komplexných činnostiach, 
zhoršuje schopnosť chorého vykonávať pôvodné 
zamestnanie, používať prístroje, riadiť motorové vozidlá. S 
prehlbovaním demencie sa chorý dopúšťa stále častejších 
chýb pri zložitejších činnostiach, manipulovaní s peniazmi, 
nákupoch. 

Pri stredne ťažkých a ťažkých demenciách sa 
výrazne znižuje schopnosť chorého starať sa o seba, 
vykonávať každodenné činnosti, komunikovať, samostatne 
sa pohybovať a robí ho závislým od pomoci a starostlivosti 
iných ľudí. 194 

  
Behaviorálne a psychologické symptómy pri demencii 
(BPSD) 
 

Pre niektoré typy demencií je charakteristická 
výrazná porucha osobnosti prejavujúca sa ťažkou poruchou 

                                                 
193 VENGLÁŘOVÁ, M. 2007. Problematické situace v péči o seniory. 
1.vyd. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2007. 96 s.  
194 KUČEROVÁ, H. 2006. Demence v kazuistikách. 1.vyd. Praha: Grada 
Publishing s.r.o, 2006. 112 s.  
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vyšších citov, stratou morálnych zábran a konaním 
determinovaným hedonistickým a pudovými tendenciami 
(netaktnosť, prehnaný egoizmus, nerešpektovanie 
spoločenských pravidiel správania sa, zanedbávanie osobnej 
hygieny a zovňajšku, vystupňované prejavy zberateľského 
pudu, vystupňovanie a/alebo deviantné prejavy pudu obživy, 
vystupňované a/alebo deviantné prejavy sexuálneho 
pudu).195  

Ďalej sa vyskytuje apatia, depresia, úzkosť, 
zmätenosť, agitovanosť, agresivita, blúdenie, 
misidentifikácia, psychotické symptómy (bludy – častý 
paranoidný blud o okrádaní, nevere partnera, halucinácie), 
poruchy cyklu spánok – bdenie. V priebehu ochorenia sa 
vyskytujú s rôznou intenzitou, mávajú prechodné trvanie. 
Znamenajú väčšinou závažnejší priebeh choroby a postupne 
vedú k nutnosti ústavnej starostlivosti.196 
  
1.3 Charakteristika pokročilej demencie 
     

Demencia je chronické progresívne ochorenie, ktoré 
je vo svojej podstate ochorením terminálnym. S vývojom 
ochorenia dochádza u pacientov  postupne k výraznému 
obmedzeniu komunikácie, a s progresiou do terminálneho 
štádia aj k vyhasnutiu jej verbálnej zložky. S pacientom je 
možné komunikovať aj naďalej nonverbálne, ale vyžaduje si 
to dôkladné poznanie pacienta. Pacient už väčšinou 

                                                 
195 PIDRMAN, V. - KOLIBÁŠ, E. 2005. Změny jednání seniorů. 1. vyd. 
Praha: Galén, 2005. 189 s.  
196 TOPINKOVÁ, E. 2005. Geriatrie pro praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 
2005. 270 s.  
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nespoznáva svojich blízkych, nie je schopný používať príbor 
a samostatne sa najesť, pričom sa objavujú problémy 
s prehĺtaním, nedokáže sa obliecť, zhoršuje sa jeho 
pohyblivosť, často sa stáva inkontinentným. Dostáva sa do 
štádia úplnej nesebestatočnosti a závislosti od inej osoby.  
    Denné aktivity je potrebné maximálne prispôsobovať 
možnostiam a potrebám pacienta, pričom pacient môže 
určitý čas profitovať z určitého pravidelného denného 
režimu. Aktivizačné prístupy a podpora sebestačnosti môžu 
byť problematické vtedy, ak vyvolávajú u pacienta  nepokoj, 
nervozitu, agresivitu a nežiadúce správanie. V štádiu keď už 
tieto aktivity neprinášajú pacientovi žiaden prospech, ale 
skôr diskomfort, nie je vhodné na nich trvať.197 
  
1.4 Charakteristika terminálneho štádia demencie 
  

Toto štádium trvá približne niekoľko týždňov až 
mesiacov. Pacient je väčšinou imobilný, úplne 
nesebestačný, inkontinentný, stráca schopnosť samostatnej 
výživy,  má problémy s prehĺtaním, prejavy aspirácie, 
objavujú sa infekčné choroby. Pacient nekomunikuje  vôbec 
alebo nie je schopný účinne slovne komunikovať. V tomto 
štádiu ochorenia potrebuje empatickú a láskavú 
starostlivosť, vzhľadom k tomu, že stimulačné a aktivizačné 
metódy strácajú význam. Cieľom starostlivosti je zabezpečiť 
komfort a pohodlie. Pri ošetrovaní netreba zabúdať na to, že 
aj keď je kontakt s pacientom minimálny, predsa existuje. 
Pacient nie je vo vegetatívnom stave ani v tomto štádiu, 
                                                 
197 JIRÁK, R. - HOLMEROVÁ, I. - BORZOVÁ, C. 2009. Demence 
a jiné poruchy paměti. Praha: Grada, 2009. 176 s.  
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preto je nutné okrem základných potrieb pacienta, vždy 
venovať pozornosť bolesti a depresii a snažiť sa udržať čo 
najvyššiu kvalitu života.198 
      Rozhodnutie o tom či ide u pacienta o terminálnu 
fázu ochorenia, a je potrebné zvoliť paliatívny prístup, alebo 
ide o prechodné zhoršenie stavu,  je jednou z vážnych 
dilematických situácií, ktorej je potrebné venovať 
významnú pozornosť. Platiť by mala univerzálna zásada, že 
rozhodnutie by nemalo ostať na jednom profesionálovi 
alebo členovi rodiny, ale malo by byť výsledkom porady 
tímu a rodinných príslušníkov, ktorí pacienta poznajú 
a pacient k ním má dôveru. Do úvahy je potrebné zobrať 
celkový zdravotný stav pacienta v kontexte doterajšieho 
priebehu ochorenia.  

O progresii ochorenia do terminálneho štádia 
nasvedčuje hlavne to, že stav pacienta sa postupne zhoršuje 
v niekoľkých oblastiach: 

 Komunikácia je obmedzená, slovná komunikácia je 
takmer alebo úplne vymiznutá, 

 Spontánna pohyblivosť pacienta je minimálna, 
dochádza k spastickému držaniu tela, svalovým 
kŕčom, pacient zle toleruje vysadzovanie do kresla, 
relatívne dobre znáša polohovanie na posteli, 

                                                 
198  HOLMEROVÁ, I. - JANEČKOVÁ, H. - VAŇKOVÁ, H. - 

VELETA, P. 2005. Nefarmakologické prístupy v terapii Alzheimerovy 
demence a praktické aspekty péče o postižené. In Psychiatria pre prax. 
2005, roč. 6, č. 4, s. 175-178. 
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 Pacient stráca schopnosť prijímať stravu a tekutiny, 
má problémy s kašovitou aj tekutou potravou, 
prestáva aj piť, 

 Dochádza ku kachektizácii, ďalšiemu úbytku 
svalovej hmoty, môžu sa objaviť opuchy, 

 Mení sa stav vedomia, pacient je dezorientovaný, 
väčšinou spí, prestáva reagovať, 

 Dochádza k inkontinencii moču a stolice, môže sa 
objaviť retencia a porucha s vyprázdňovaním 
stolice.199 

  
2 Paliatívna starostlivosť o pacientov s demenciou 
 
      Paliatívna starostlivosť je zameraná na zachovanie 
kvality života pacientov, ktorí trpia chronickým 
a nevyliečiteľným ochorením. Je to starostlivosť prinášajúca 
úľavu a podporu, pričom kladie dôraz na miernenie 
symptómov  a  utrpenia, ktoré ochorenie spôsobuje. 
Paliatívna starostlivosť pôvodne vznikla ako reakcia na 
potreby pacientov v terminálnych štádiách onkologických 
ochorení. V súčasnosti je zrejmé, že takýto typ starostlivosti 
potrebujú aj pacienti, ktorí majú závažné chronické 
ochorenie. Príkladom môže byť paliatívna starostlivosť, 
ktorú potrebujú  pacienti v terminálnom štádiu demencie. 
V súčasnosti demencia  ešte stále nie je považovaná za 
diagnózu indikujúcu pobyt v hospici.         

                                                 
199  JIRÁK, R. - HOLMEROVÁ, I. - BORZOVÁ, C. 2009. Demence 

a jiné poruchy paměti. Praha: Grada, 2009. 176 s.  
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     Podľa Holmerovej sa však potreba paliatívnej 
starostlivosti u týchto pacientov nedá spochybniť. 
Domnieva sa, že princípy paliatívnej medicíny sa 
v súčasnosti u týchto pacientov aplikujú absolútne 
nedostatočne. Na jednej strane sa pacientom nezabezpečuje 
dostatočný komfort, na strane druhej sa často používajú 
invazívne postupy (napr. výživa do perkutánnej 
endoskopickej gastrostómie PEG), ktoré iba predlžujú život, 
bez ohľadu na jeho kvalitu danú progresiou ochorenia. 200  
     Podľa Volicera existujú tri ciele liečby u osôb 
s demenciou – predlženie života, udržanie funkčného stavu 
a komfort. Pacient môže mať všetky tri ciele, ale niekedy 
nie je možné dosiahnuť všetky súčasne. Niektoré liečebné 
zákroky, ktoré majú predlžiť život obmedzujú funkčný stav 
a  sú veľmi nepríjemné. Preto je nutné sa rozhodnúť , ktorý 
z týchto cieľov je najdôležitejší, ktorý je sekundárny a ktorý 
je najmenej dôležitý. Podľa toho je možné rozhodnúť, aké 
liečebné intervencie sú v určitej situácii vhodné a oprávnené 
. 201  
 
 
 
  

                                                 
200 HOLMEROVÁ, I. - JANEČKOVÁ, H. - VAŇKOVÁ, H. - VELETA, 

P. 2005. Nefarmakologické prístupy v terapii Alzheimerovy demence 
a praktické aspekty péče o postižené. In Psychiatria pre prax.  2005, 
roč. 6, č. 4, s. 175-178.  

201 VOLICER, L. 2002. Paliatívní přístupy k pacientúm s demencí. In 
Česká geriatrická revue. 2002, č. 2, s. 16-19. 
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2.1 Vzťah liečby a paliatívnej starostlivosti pri demencii 
  

Pri terminálnych stavoch, keď je zrejmé, že 
kuratívna liečba by bola zbytočná je k dispozícii paliatívna 
starostlivosť a paliatívna medicína, ktorých cieľom je 
zabezpečenie dobrej kvality života a komfortu pacienta. 
Osoby s pokročilou demenciou majú dva hlavné zdravotné 
problémy a to: infekcie a poruchy výživy. Obidva problémy 
majú spoločnú príčinu, a tou je porucha prehĺtania, ktorá 
zvyšuje riziko infekcie a vedie k poruche výživy. Medzi 
lekárske zákroky, ktoré by sa mali u osôb s pokročilom 
demenciou za určitých okolností obmedziť patrí: 
resuscitácia, presun pacienta z domáceho prostredia alebo 
liečebne dlhodobo chorých do nemocnice, liečenie 
systémových infekcií antibiotikami a výživa sondou.  
  
2.2 Resuscitácia pacienta s pokročilou demenciou 
 

Resuscitácia v nemocnici vedie u 41 % pacientov 
k okamžitému prežitiu a u 13 % k prepustenie z nemocnice. 
U osôb s demenciou je 3 krát menej úspešná. Ak sa 
resuscituje v liečebni dlhodobo chorých, okamžite prežije 18 
% a z nemocnice sú prepustené 3 % pacientov, u pacientov 
s demenciou je to iba 1 % pacientov. Samotná resuscitácia  
je pre pacienta s demenciou veľmi traumatizujúca a aj keď 
je úspešná výrazne zhoršuje demenciu. Z týchto dôvodov 
väčšina odborníkov zastáva názor, že pacientov s pokročilou 
demenciou nie je vhodné resuscitovať. 
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2.3 Hospitalizácia pacienta s pokročilou demenciou 
v nemocnici 
  

Umiestnenie pacienta s demenciou do 
zdravotníckeho zariadenia je často spojené s rizikom 
zhoršenia stavu. Dochádza k zmätenosti, odmietaniu jedla, 
inkontinencii, poruchám chôdze. Tieto príznaky sa často 
objavujú  aj u starších seniorov, ktorý demenciou netrpia. 
Liečba týchto  problémov psychofarmakami, imobilizáciou, 
cievkovaním a sondovaním je spojená s rizikom vzniku 
tromboflebitídy, pľúcnych embolizácií, aspiračných 
a hypostatických pneumónií, zápalov močového mechúra 
a septického šoku. Zhoršenie funkčných schopností je ešte 
výraznejšia u pacientov postihnutých demenciou, pretože 
ich stav bol limitovaný už pred prevozom do nemocnice. 
U 63 až 83 % pacientov, ktorí majú 3 až 4 riziká   sa  
funkčný stav zhorší a 41 až 67 % pacientov buď 
v nemocnici zomrie, alebo musia byť preložení do liečebne 
pre dlhodobo chorých. Vzhľadom k tomu, že riziká sú pre 
pacientov s pokročilou demenciou príliš vysoké je potrebné 
každú hospitalizáciu veľmi dobre zvažovať. Najčastejším 
dôvodom hospitalizácie týchto pacientov bývajú infekcie 
a problémy s dýchaním. Problémy s prehĺtaním a pripútanie 
k lôžku zvyšujú hlavne riziko vzniku pneumónií. Demencia 
zvyšuje riziko pneumónie takmer 7 krát.202 
   
 
 
                                                 

  202 JIRÁK, R. - HOLMEROVÁ, I. - BORZOVÁ, C. 2009. Demence 
a jiné poruchy paměti. Praha: Grada, 2009.  
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2.4 Aplikácia antibiotík v pokročilom štádiu demencie 
  

Účinnosť liečby antibiotikami u pacientov 
s pokročilou demenciou je obmedzená tým, že pneumónie 
a iné infekcie sa často opakujú. U pacientov v terminálnom 
štádiu, ktorí nie sú schopní samostatnej chôdze ani 
s pomocou a stratili schopnosť účinne verbálne 
komunikovať, antibiotíká neznižujú úmrtnosť a nie sú ani 
potrebné pre udržanie komfortu. Pozorovania ukazujú, že 
komfort u pacientov liečených antibiotikami je rovnaký ako  
u tých, ktorí sú liečený paliatívne a dostávajú analgetiká 
(morfín), antipyretiká a kyslík. Súčasné poznatky tiež 
ukazujú, že aplikácia antibiotík neovplyvňuje prognózu 
pacientov v terminálnych štádiách demencie, a to hlavne 
z dôvodu, že sa v prípade  zápalov dýchacích ciest jedná 
o následky aspirácie, zápaly močových ciest bývajú 
následkom imobility a pod. S podávaním antibiotík  sú 
spojené aj problémy ako, spôsob akým by mali byť   
podávané, pretože napr. cievne katétre si pacienti 
vytrhávajú. Často majú nežiadúce účinky ako hnačky, 
žalúdočné ťažkosti, alergické reakcie, hyperkalémiu 
a agranulocytózu. Diagnostické procedúry spojené 
s podávaním týchto liekov (odbery krvi, spúta)  spôsobujú 
pacientom zmätok, pretože nechápu prečo sú nutné a môžu 
vyvolávať u pacienta nepokoj, odmietanie až agresivitu. 
Preto je nutné vždy dobre zvážiť, či je ich použitie v záujme 
pacienta.203 
  

                                                 
   203 VOLICER, L. 2002. Paliatívní přístupy k pacientúm s demencí. In 

Česká geriatrická revue. 2002, č. 2, s. 16-19. 
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2.5 Výživa a hydratácia pacienta v pokročilom štádiu 
demencie 
  

V pokročilej fáze demencie dochádza u väčšiny 
pacientov k poruchám výživy. Strácajú schopnosť používať 
príbor a musia byť kŕmení. Pacienti môžu odmietať jedlo, 
pretože trpia depresiou, necítia hlad, majú problémy 
s prehĺtaním a pri kŕmení sa dusia. Odmietanie jedla sa dá 
určitý čas riešiť podávaním obľúbených jedál a liečením 
depresie. Problémy s prehĺtaním sa môžu preklenúť zmenou 
konzistencie podávaného jedla. Odmietanie jedla môže byť 
aj jednou z mála možností ako môže človek s demenciou 
vyjadriť svoju vôľu. Umelá výživa spôsobuje u týchto 
pacientov diskomfort, neznižuje riziko aspirácie a nemá inú 
výhodu pre pacienta ako tú, že môže predĺžiť jeho umieranie 
o niekoľko dní až týždňov. Od tejto situácie je potrebné 
odlíšiť prípady pacientov, ktorí nie sú v terminálnom štádiu 
a ich stav sa zhoršil iba prechodne v dôsledku iného 
ochorenia. Títo pacienti môžu naopak profitovať 
z adekvátnej liečby a starostlivosti, ktorá zahŕňa dôslednú 
nutričnú podporu. Ich stav sa môže vrátiť do pôvodnej 
relatívne dobrej fázy ochorenia a kvality života. 204 
      Výživa sondou je u pacientov s pokročilou 
demenciou nevhodná, pretože neposkytuje žiadne výhody, 
naopak má mnoho nežiadúcich účinkov. Nezabráni aspirácii 
slín a žalúdočného obsahu, nosné sondy spôsobujú sínusové 
a ušné infekcie, žalúdočné sondy (PEG) zapríčiňujú kožné 

                                                 
    204 TĚŠÍNSKÝ, P. 2004. Poruchy výživy u Alzheimerovej nemoci 

a možnosti jejich ovlivnení. In Neurologie pro praxi. 2004, č. 5, s. 273-
276. 
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infekcie, abscesy a infekcie svalov. Výživa sondou zhoršuje 
komfort pacienta, ktorý sa ju snaží odstrániť, a preto musí 
byť pripútaný.  
     Pokiaľ je pacient dehydratovaný natoľko, že mu to 
spôsobuje zjavný diskomfort, ktorý sa nedá odstrániť ani 
ovlažovaním ústnej dutiny, odporúča sa v rozumnej miere 
(500 max. 1000ml denne) podkožne aplikovať fyziologický 
roztok. 205 
 
Záver 
  

Pacienti s pokročilou demenciou majú plné právo na 
takú paliatívnu starostlivosť, v rámci ktorej sa dospeje 
k rozumnému rozhodnutiu, ktoré liečebné zákroky sú pre 
pacienta ešte adekvátne a oprávnené a ktoré iba zbytočne 
predlžujú jeho život a utrpenie. Paliatívne prístupy u týchto  
pacientov v žiadnom prípade neznamenajú menej 
starostlivosti, ale naopak mala by to byť starostlivosť 
intenzívnejšia a maximálne komplexná. Jej hlavným cieľom 
musí byť rešpektovanie osobitostí demencie a snaha 
o udržanie čo najlepšej kvality života. 
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 205 VOLICER, L. 2002. Paliatívní přístupy k pacientúm s demencí. In 
Česká geriatrická revue. 2002, č. 2, s. 16-19. 
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Sprevádzanie pacienta pohľadom 
      sestry nielen v hospici 

     Proněková Martina 
 
Abstrakt: Hospic je jedným zo zdravotníckych zariadení, 
jeho hlavným poslaním je sprevádzanie pacienta a jeho 
rodiny. Sprevádzanie vychádza z celej hospicovej filozofii a 
vyzdvihuje človeka ako najvyššiu božiu bytosť, ľudskú 
dôstojnosť a jedinečnosť stvorenú Bohom. Dôležitým 
poslaním pri práci s ťažko chorým je sprevádzanie, ktoré 
patrí do základnej výbavy každej sestry.  
 
Kľučové slová: Hospic. Pacient. Rodina. Sestra. 
Sprevádzanie.  

 
Accompanying the patient look  

sisters not only in hospice 
 

Abstract: Hospice is one of medical facilities, its main 
mission is to accompany the patient and his family. Guide is 
based on the philosophy of hospice as the highest and 
highlights of God, human dignity and uniqueness made 
God. An important mission at work with barely ill is 
accompanying that belongs to the basic makeup of each 
nurse.  
 
Keywords: Hospice. Accompany, Patient. Family. Nurse. 
Accompany. 
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Úvod 
 
          Hospic je zariadením, ktoré poskytuje komplexnú 
starostlivosť o ťažko chorého, nevyliečiteľne chorého 
pacienta a jeho rodiny. Je jedinečným zariadením a 
zdravotníckym, ktorý vytvára priestor pre posledný úsek 
života, prežitý v láske, kruhu najbližších, dotykom 
porozumenia v každej fáze prežívania odchádzajúceho a 
jeho rodiny.  
           Aj keď hovoríme o terminálnom štádiu, kde sa život 
končí prirodzeným odchodom, kde liečba bola ukončená, 
pretože organizmus nereaguje na zásahy medicíny, kde je 
pokročilosť choroby tak ďaleko, že postupne zlyhávajú 
všetky funkcie dôležité pre život ešte stále nemôžeme 
hovoriť o zomierajúcom v plnom slova zmysle. Človek, 
ktorý dýcha, cíti, komunikuje už či verbálne, neverbálne je 
stále bytosťou, ktorá žije, ktorá je medzi nami, ktorá má 
potreby tak ako každý človek a dokonca ešte aj priania a 
túžby. Sestry, ktoré pracujú v hospicoch neradi rozprávajú 
o zomierajúcom až do času finálnej fázy, kde sa 
predpokladá a je citeľný odchod človeka. Práve v hospicoch 
možno cítiť silu ľudskej dôstojnosti, úctu k životu, rešpekt 
pred každým človekom na lôžku, ale aj jeho blízkych. 
Súčasťou hospicovej filozofie je komplexný prístup, 
akceptácia individuality každého človeka a z toho vyplýva 
aj prístup ku človeku a riešenie jeho potrieb. Tu sa spájajú 
všetky životné kanály človeka do jednej cesty, ktorá končí 
alebo všetky stanice , ktoré človek prešiel až do tej cieľovej. 
Hospic je teda domovom, vzťahom a komunikáciou bez 
bariér. Je stálym problémom spoločnosti prijímať takéto 
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zariadenia, kde hlavným poslaním je pomáhať, slúžiť 
a sprevádzať. No naša spoločnosť, konzumná spoločnosť, 
založená na materiálnom žití vníma takéto služby ako 
zaťažujúce a zbytočné. Veď človek má byť dobrý celý život, 
načo sa o neho starať a sprevádzať ho v poslednom úseku, 
keď nežil v súlade s normami a zákonmi už či svetskými 
alebo cirkevnými alebo človek môže zomrieť aj v nemocnici 
a ak sa nám to nepáči máme si ho zobrať domov. Ak čítame 
Bibliu slová sú jasné. Ani tá najposlednejšia sekunda života 
človeka nie je zbytočná. A to je sila sprevádzania, ktorá nie 
je prítomná len v hospicoch, ale každá pomáhajúca profesia 
sprevádza svojho pacienta, klienta od prvého kontaktu až po 
ukončenie.  
          Je dôležité, aby sa o tom rozprávalo a to nielen medzi 
pracovníkmi, ale aj na akademickej pôde, aby sa nezabúdalo 
na to, že liečime človeka bez človeka alebo pomáhame 
človeku bez človeka. Nech ľudská dôstojnosť je 
zachovávaná od počatia až po prirodzený odchod a to 
môžeme docieliť len cez službu sprevádzania. 
 
Umenie sprevádzať 
  
          Hlavným poslaním v hospici je sprevádzanie .Je to 
cesta poznania,hľadania, obohacovania a dávania. Je to 
cesta prežívania skutočnosti odovzdať svoj život a nechať 
odísť život iného. Je to cesta prirodzeného odchodu zo 
života a prirodzeného odovzdania života.  
          Sprevádzanie je cestou dôvery pacienta k sestre, ku 
sprevádzajúcemu. Sám pacient prechádza obdobím, ktoré 
mu má priniesť úľavu a hlavne slobodu, avšak ak pozná 
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pravdu o svojom ochorení a s touto pravdou pracuje. U nás 
je ešte stále najrozšírenejšou chybou „milosrdná lož.“206 

          Obdobie života človeka je dlhé putovanie k slobode. 
Sám život prináša radosti, lásku, požehnanie, ale aj bolesť, 
strasti, straty a smútok. Koľko pádov prežije človek 
v živote, koľko krát zoslabne a klesá, ale ak je pri ňom 
blízky človek, ktorý podá vystretú ruku a usmeje sa je ľahšie 
vstať a ísť ďalej. Čím vrtkým sa dokáže ľudská bytosť 
zaoberať, koľko zážitkov zbiera počas života. No pri tejto 
životnej fáze je materiálne bohatstvo nepodstatné, zbytočné, 
nepomôže, neprinesie úľavu. Zrazu nemá nič v rukách, je 
nanič konto v banke, tituly pred menom, uskutočnené 
úspechy, postavenie. Dlane sú prázdne, ale smäd veľký po 
láske.  

Viera je neuveriteľnou silou, ktorá aj v poslednom 
okamžiku dáva silu vstať, dvihnúť hlavu a ísť v ústrety 
lásky, tých, ktorí sú pri ňom. 
            V tej chvíli je najsilnejšou túžbou chytiť sa ruky, 
ktorá vedie, kroky, ktoré neprestanú kráčať a zostať stále a 
viesť. 

V živote človeka je vždy nejaký sprevádzajúci. 
Človek nikdy nejde sám. Je obklopený ľuďmi, ktorý mu 
pomáhajú, zdieľajú s ním dobré aj zlé. Sprevádzajúci sa 
dostáva do role prievozníka, ktorý má dôstojným spôsobom 
doviesť človeka na hranicu predeľujúcu fyzické bytie a ne- 
bytie.207 

                                                 
206 Svatošová, Mária. 2001. Hospic: Umenie sprevádzať. Bratislava: 
Lúč, 2001. 157 s. 
207 Vávrová, Soňa. 2012. Doprovázení v pomahajícich profesích.   
Praha:Portál. 2012. 160 s. 
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Umením sprevádzania je: 
 ísť kus cesty z odchádzajúcim spoločne, 
 zachovanie ľudskej dôstojnosti až do posledného 

výdychu, 
 cesta lásky, cesta človeka odovzdávajúcemu sa 

človeku, 
 vloženej ruky strachu, napätia, smútku do ruky plnej 

pokoja a odovzdanosti. 
Sprevádzanie je obdobím nájdenia seba samého, 

pohľad do seba, vnímanie života s hlbokým nádychom. Je 
obdobím plného videnia pravdy a ostane vždy 
nevypovedanou  premiérou.  
  Je prežívanie a vnímanie života a smrti nielen 
odchádzajúceho, ale aj toho kto tu ešte ostáva a ostať má, 
aby bol svetlom tohto života a plnil svoj životný plán.  
           Je veľmi dôležité, prísť na vnímanie sprevádzania 
ako na dar milosti a životného bonusu, že som ten, ktorý 
mal možnosť učiť sa od odchádzajúceho žiť život a 
naplňovať jeho poslanie. Sprevádzanie si vyžaduje celého 
človeka, jeho prítomnosť, ktorá je aktívna a pripravená 
zasiahnuť vtedy, keď je čas. Je potrebné vžiť sa do situácie 
odchádzajúceho, čo stráca, čo mu pribudlo, aké sú priority 
v jeho situácii.208 
Sprevádzanie je odborný výkon urobený srdcom a to je 
potrebné, aby bolo v tej chvíli a na tom mieste, kde ostáva 
náš pacient sám bez rodiny, života, ktorý zanechal.  
          Úspešnosťou sprevádzania je príprava 
sprevádzajúceho, jeho osobné vyrovnanie sa so 

                                                 
3 Svatošová, Mária. 2011. Hospic: Umení doprovázet. Kostelní Vydří: 

Karmelitánskě.  2011. 149 s. 
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smrteľnosťou, jeho životné hodnoty a spôsob života. 
Umením sprevádzanie je komunikácia, otváranie 
rozhovorov a odpovede na otázky odchádzajúceho. Význam 
má verbálna komunikácia ako aj neverbálna. Odchádzajúci 
dokáže rýchlo vycítiť úprimnosť, otvorenosť, a prejavený 
záujem. Ak sa rozhodne človek sprevádzať je potrebné, aby 
cítil vnútorne, že chce vykonávať túto službu a sprevádzať 
bez akýchkoľvek predsudkov o sprevádzajúcom. Je 
potrebné nechať si čas venovať sa sprevádzanému, 
nepozerať na hodinky, neriešiť naraz viacerých, nerozprávať 
o iných a neotvárať ťažké témy skôr ako to chce 
sprevádzaný. 

Postupy komunikácie vychádzajú aj z fáz autorky 
E.Kúblerovej – Rossovej, ktorá na základe svojich 
skúseností vytvorila závery komunikácie v jednotlivých 
fázach vyrovnávania sa z ochorením.209 
          Pri sprevádzaní je nutné brať na vedomie spiritualitu 
alebo duchovné potreby každého človeka, čo pri ohrození 
existencie sa dostáva veľkou rýchlosťou pred ostatné 
potreby. Uvedomovanie si smrteľnosti zachvacuje človeka 
veľkou úzkosťou, strachom.210 

Cieľom sprevádzania je:  
 naplnenie pokojom, 
 zmierenie, odpustenie, odprosenie 
 nájdenie  milosti v čase odchodu, 
 poďakovanie, 

                                                 
209 JANÁČKOVÁ, J. - WEISS, P. 2008. Komunikace ve zdravotnícke 
péči. Praha: Portál, 2008. 136 s. 
210 VOJTÍŠEK, Z. et al. 2012. Spiritualita v pomahajícich profesích. 
Praha: Portál. 2012. 232 s. 
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 odovzdanie sa, rozlúčenie. 
 
Kto je sprevádzajúcim?  
 
Ten kto pomôže niesť bremeno ťažko chorého. 
Ten kto si sadne k lôžku odchádzajúceho a drží ho za ruku. 
Ten, kto  dokáže trpezlivo a s láskou načúvať hlasu  
zomierajúceho. 
Ten kto, zanechá ľudskú dôstojnosť až do prirodzeného 
konca. 
Ten kto vytvorí dôverné prostredie. 
Ten kto ostáva aj keď prichádza stav hnevu, vzbury, 
zúfalstva. 
Ten kto odrieka slová modlitby so zomierajúcim. 
Ten kto sedí pri lôžku aj keď on mlčí 
Ten kto utrie pot z čela a zvlhčí vyschnuté pery. 
Ten kto prežíva každú minútu poslednej chvíle. 

Neexistuje recept ani osnova ako zvládnuť tento 
úsek života, ktorý je jedinečný a neopakovateľný. Nijaká 
kniha neponúka predpis ako možno sprevádzať až do 
prirodzeného odchodu, ako odovzdať svoj život a ako sa 
vyrovnať so všetkým, čo bolo, čo človek prežil, čo dosiahol 
a koho tu zanechá. Najťažším krokom sprevádzajúceho je 
prvý kontakt, prijatie trpiaceho takého aký je aj jeho rodinu 
a vzbudenie dôvery. Každé sprevádzanie je nové, je 
premierové 
  Vynára sa veľa otázok od trpiaceho ako aj od jeho 
rodiny. 
Prečo!? Ako dlho? Kedy? Ako to bude? Bolí to? Čo máme 
robiť? Načo to trápenie? Urobili sme všetko? Dnes 
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zomriem? Som pripravený? Sú to najťažšie otázky, na  ktoré 
príde odpoveď len v tej, ktorej chvíli je dané. 
Cesta sprevádzania dáva zmysel poznania, pochopenie celej 
životnej cesty a poslania. 

Sprevádzajúcim je každý kto pomôže niesť bremeno 
toho druhého. Zmysel má len vtedy ak je dôvera medzi 
sprevádzajúcim a sprevádzaným, ak je nádej, ktorá sa za 
žiadnych okolností neberie, ak je prítomná radosť, láska.211 
Veľkou službou je aktívne počúvanie, vypočutie, odpoveď 
na otázky, vedenie rozhovoru v čase keď si to žiada 
sprevádzaný. A najväčším umením je vyhovieť samote, 
tichu a rozjímaniu ak si to želá sprevádzaný. Základnou 
zásadou je ponúknuť, byť nástrojom, ktorý je tu pre 
sprevádzaného nie on pre nás. 
 
Záver 
 
          Záverom tejto témy chcem povzbudiť všetkých, ktorý 
pristupujú ku chorým už či ide o vyliečenie alebo 
pozastavenie choroby, či nevyliečenie. Každý kto pristupuje 
k lôžku chorého dostáva milosť poznania a naplnenia svojho 
poslania tu počas života. Sprevádzanie je služba, ktorá nemá 
materiálnu hodnotu ani sa nedá vyčísliť, je to dávanie kus 
seba, človek sa ponúka tomu druhému a odovzdáva svoje 

                                                 
211 Svatošová, Mária. 2001. Hospic: Umenie sprevádzať. Bratislava: 
Lúč, 2001. 157 s. 
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poznanie, aby ten druhý mal sa o koho oprieť, cítil bezpečie 
a istotu, že nie je sám.  
           Najväčšími anjelmi tu na zemi sú sestry. Tie, ktoré aj 
napriek roly matky, manželky, dcéry, sestry, vnučky, so 
zdvihnutou hlavou a úsmevom na  tvári,  aj keď ich ťažia 
mnohé problémy či už súkromné, zdravotné, ekonomické 
alebo spoločenské,  pristupujú ku lôžku chorého a sú 
spojkami medzi rodinou, lekármi, psychológmi, 
duchovnými a sociálnymi pracovníkmi. 
           Každá sestra sprevádza svojho pacienta od prvého 
kontaktu a prijatia na lôžko. Každá sestra vstupom na 
oddelenie sa stáva sprevádzajúcou. Je nástrojom, ktorý 
môže konať len ak to dovolí pacient a prijme jej prítomnosť. 
Ide určitý úsek života svojho pacienta s ním a nemusí byť 
ten posledný.  
Aj ja som sestrou a som hrdá nato, že ňou som a som tou, čo 
sprevádza svojho pacienta a nenechá ho v tých  
najzložitejších a najťažších chvíľach jeho života a som tou, 
ktorá prijíma aj jeho rodinu a ide kus cesty s nimi. 
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 Mobilný hospic a paliatívna starostlivosť 
 Semanová Gabriela, Sušinková Jana,  

Soósová Sováriová Mária 
 
Abstrakt: Cieľom práce je zdokumentovať súčasné 
poznatky mobilného hospicu, poukázať na  opodstatnenosť 
mobilnej hospicovej a paliatívnej starostlivosti vzhľadom na 
potreby pacienta a rodín. Prostredníctvom kazuistiky podľa 
Gordonovej modelu boli zmapované potreby nielen pacienta 
mobilného hospicu, ale aj jeho rodiny. Výsledky poukazujú 
na význam poskytovaných služieb mobilného hospicu vo 
všetkých oblastiach ľudských potrieb pre jednotlivca a 
rodinu.  
 
Kľúčové slová: Sestra. Mobilný hospic. Paliatívna 
starostlivosť. 
 

Mobile Hospice and Palliative Care 
 

Abstract: The aim of this work is to document current 
knowledge of mobile hospice, highlight the relevance of 
mobile hospice and palliative care to the needs of patients 
and families. Through case studies by Gordon model have 
been mapped not only needs a mobile hospice patient, but 
also his family. The results show the importance of Mobile 
hospice in all areas of human needs for individuals and 
families. 
 
Key words: Nurse. Mobile hospice. Palliative care.  
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Úvod 
 

Paliatívna starostlivosť sa zvyčajne poskytuje: „na 
oddeleniach a klinikách paliatívnej starostlivosti, na 
paliatívnych lôžkach v nemocniciach, v ambulanciách 
paliatívnej starostlivosti a ambulanciách pre liečbu bolesti, v 
stacionári paliatívnej starostlivosti, v hospici ako 
samostatnom zdravotníckom zariadení, v hospicovom 
stacionári, v ambulanciách hospicovej starostlivosti, v 
domácom prostredí (tzv. mobilný hospic).“ 212 

Mobilný hospic   je integrovanou formou zdravotnej, 
sociálnej, laickej, psychologickej a spirituálnej starostlivosti 
poskytovanej umierajúcim v ich vlastnom sociálnom 
prostredí. Dopĺňa alebo nahrádza laickú hospicovú 
starostlivosť. Je určená umierajúcim, ktorých stav si 
vyžaduje odbornú pomoc. V takejto forme je možné, aby sa 
pacient alebo členovia rodiny obrátili na takéto zariadenia 
kedykoľvek, pretože je dostupná dvadsaťštyri hodín denne, 
sedem dní v týždni. Je poskytovaná multidisciplinárnym 
tímom, zloženým podľa aktuálnych potrieb umierajúceho 
alebo jeho blízkych. V tíme spravidla pracuje lekár, sestra, 
rehabilitačný pracovník, opatrovatelia, psychológ, duchovný 
a dobrovoľníci.  

Všetci členovia tímu sú na túto prácu dostatočne 
odborne pripravení, buď cez svoje profesionálne vzdelanie, 
alebo po patričnom odbornom zaškolení. Domáca hospicová 
starostlivosť je indikovaná ošetrujúcim lekárom pacienta, 

                                                 
212 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ et al. 2005. Nevyliečiteľne chorí v 
súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. 1. vyd. Trnava : SSV, 
2005. s. 10-11. 
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ktorý je k tomu oprávnený. Klientovi na druhej starne zo 
zákona vyplýva právo na slobodnú voľbu ošetrujúceho 
lekára i formy starostlivosti. Rozsah intervencií sa 
aktualizuje podľa stavu a potrieb pacienta. Poskytovanie 
tohto typu hospicovej starostlivosti má spravidla maximálny 
časový rozsah trikrát denne jednu hodinu odbornej 
starostlivosti v období, ktoré určí ošetrujúci kompetentný 
lekár. 213 

V osobitných prípadoch na žiadosť agentúry 
ošetrovateľskej starostlivosti, ošetrujúceho lekára a po 
rozhodnutí revízneho pracovníka zdravotnej poisťovne 
možno tento časový limit prispôsobiť na taký rozsah, ktorý 
je nevyhnutý na zaistenie maximálnej kvality odbornej 
starostlivosti v poslednej fáze života pacienta. 

Pre domácu hospicovú starostlivosť  je potrebné 
splniť tri požiadavky. Prvou podmienkou je zvládnuť 
fyzickú a emočnú stránku pacienta. Druhou je to, aby sa 
rodina bola ochotná a schopná vyrovnať s novou situáciou, 
ku ktorej došlo následkom takéhoto stavu pacienta. 
Poslednou a teda treťou podmienkou je to, aby bol dostupný 
tím odborníkov v ktorejkoľvek dennej či nočnej hodine.214 
V našich podmienkach na Slovensku, je veľkou nevýhodou 
absentovanie ostatných odborníkov (najmä  algeziológ, 
psychológ, fyzioterapeut), ktorí by participovali na 

                                                 
213 HANZLÍKOVÁ, A. et al. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo. 2. 
nezmenené vyd. Martin : Osveta, 2006. s. 267-268.   
214 PARKES, C. M. - RELFOVÁ, M. – COULDRICKOVÁ, A. 2007. 

Poradenství pro smrtelně nemocné a pozůstalé. 1. vyd. Brno : 
Spoločnosť pro odbornou literaturu, 2007. s. 180-182.  
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starostlivosti v mobilnom hospici v domácej starostlivosti. 
215 

Prácu sestier v paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti by sme mohli rozdeliť do nasledujúcich rovín:  
a) Biologická rovina starostlivosti: liečba bolesti, 
symptomatická liečba ostatných telesných ťažkostí, 
b) Psychologická rovina starostlivosti – predstavuje 
starostlivosť na psychologickej úrovni v terminálnom štádiu 
života, uskutočňovanie psychoterapie zomierajúceho, tzv. 
tanato psychoterapia, ktorá si vytyčuje nasledujúce ciele: 
zvládnuť ťažkostí vyplývajúce z realizácie somatickej liečby 
(príkladom sú dôsledky pri použití chemoterapie, 
rádioterapie a iných liečebných postupov, psychologické 
zvládnutie bolesti, pomoc pri vyrovnávaní sa s faktom 
ochorenia a v akceptovaní vlastného zomierania a smrti, 
pomoc pacientovi, čo najlepšie využiť zostávajúci čas na 
naplnenie, sebarealizáciu, osobnostné vyzretie, pomoc 
umierajúcemu pacientovi pri hľadaní a nachádzaní zmyslu 
života a smrti, duchovného naplnenia,  
c) Sociálna rovina terminálnej starostlivosti zahŕňa: 
spoluprácu ošetrujúceho personálu s umierajúcim pacientom 
a jeho rodinou, usmerniť, poradiť čo konkrétne môžu urobiť 
pre svojho blízkeho (vrátane poskytnutia pomoci pri riešení 
praktických problémov, či duševnej podpory), umožniť 

                                                 
215 SLAMKOVÁ, E. – DOBRÍKOVÁ, P. Benefity a nedostatky v 

poskytovaní paliatívnej starostlivosti Agentúrami domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti. In Paliatívna medicína a liečba bolesti. 
ISSN 1337-9917, 2010, roč. 3, č.3, s. 21. 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

349

prístup a kontakt duchovným či iným osobám zo 
spoločenstva. 216  
 
Cieľ 
 

Vychádzajúc z filozofie paliatívnej starostlivosti a 
poslania mobilného hospicu sme stanovili nasledujúce ciele: 
a) zmapovať hlavné úlohy mobilného hospicu a b) zistiť 
spokojnosť pacientov a ich rodinných príslušníkov s 
poskytovanými službami mobilného hospicu pri 
uspokojovaní bio –psycho – sociálnych a spirituálnych 
potrieb.  
 
Metodika a výber prípadu 

 
Pre spracovanie informácií sme použili metódu 

kazuistiky. Ako teoretické východisko pre posúdenie rodiny 
sme zvolili Gordonovej model. 217 Z ďalších metód sme 
požili neštruktúrované pozorovanie, pološtrukturovaný 
rozhovor so zameraním na posúdenie spokojnosti pacienta a 
členov rodiny s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti 
v mobilnom hospici.  

Kritériom pre výber rodiny bolo: člen rodiny – 
pacient, ktorého zdravotný stav si vyžadoval paliatívnu 
starostlivosť, minimálna dĺžka poskytovania paliatívnej 

                                                 
216 GULÁŠOVÁ, I. 2008. Bolesť ako ošetrovateľský problém. Martin : 

Osveta, 2008. s. 94-96.  
217 GORDON, M. 1987. Nursing diagnosis, process and application. 

United States of America : McGraw-  Hill,Inc. 1994. s. 419-420.   
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starostlivosti bola stanovená na štyri týždne a poslednou 
podmienkou pri výbere bolo, aby pacient žil v Prešovskom 
kraji. Uvedená dĺžka štyroch týždňov sa stanovila za účelom 
nadviazania kontaktu s členmi rodiny, získania ich dôvery, 
vedenia komunikácie a objektívneho posúdenia potrieb 
pacienta a členov rodiny.  

Zdrojom získavania informácií bol pacient, jednotliví 
členovia rodiny a zdravotná dokumentácia. Za účelom 
zachovať anonymitu a rešpektovať zákon o ochrane 
osobných údajov, sme  po spoločnom osobnom dohovore s 
respondentmi a ich vysloveného súhlasu spracovali 
poskytnuté informácie a použili v našej práci. 
 
KAZUISTIKA  
 
Anamnéza 
 

Tridsaťjeden ročná pacientka z Prešovského kraja, 
bola na základe stanovenej lekárskej diagnózy 
adenokarcinóm hrubého čreva, prijatá do mobilného hospicu 
Charitas. 

Rodinná anamnéza: Pacientka žije v úplnej rodine, 
má manžela a dve deti. Žijú v usporiadanom manželskom 
zväzku. Manžel tridsaťdvaročný, zamestnaný v zahraničí. 
Jeho zdravotný stav je dobrý. Jej dvaja maloletí synovia 
navštevujú základnú školu, mladší osem ročný a starší 
trinásť ročný. Žijú na dedine, v rodinnom dome, dobre 
situovaní. Jej rodičia nebývajú v jednej domácnosti s 
pacientkou. Otec šesťdesiat ročný, liečený na rakovinu 
prostaty a matka päťdesiatpäť ročná, liečená na vysoký 
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krvný tlak a štítnu žľazu. Alergické reakcie neudávala. Toho 
času matka žije u pacientky a stará sa o ňu.  

Osobná anamnéza: Pacientka je z tretej gravidity, 
prenatálne obdobie bez pozoruhodnosti. V detstve bola 
hospitalizovaná na traumatologickom oddelení pre 
zlomeninu ľavej dolnej končatiny. Iné závažné ochorenia 
neprekonala. V roku 2008 bola operovaná na hrubé črevo 
pre zhubný nádor, v roku 2009 sa objavila recidíva 
ochorenia s následnou chemoterapiou, v roku 2011 došlo k 
ileóznemu stavu, po spontánnej perforácii čreva cez kožu, 
pričom dochádza k odtoku črevného obsahu do 
kolostomického vrecka.  

Sociálna anamnéza: Pacientka je učiteľka na 
základnej škole, toho času je práceneschopná. Manžel je 
podnikateľ v zahraničí, je fajčiar. V rodine sa vyskytujú 
viacerí fajčiari.  

Aktuálny stav: Pacientka je odkázaná na celodennú 
starostlivosť, je pod neustálym dohľadom onkológa a 
algeziológa. Posledná odporúčaná liečba: Transtec 70 ug/ 
hod každých štyridsaťosem hodín, Lunaldin 30mg pri 
prelomovej bolesti, Iscador jedna ampulka tri krát v týždni. 
Pacientke je doporučené pravidelné užívanie náplasti a 
liekov, ktoré je vhodné konzultovať s lekárom.   

Katamnéza – posúdenie rodiny podľa Gordonovej 
modelu zdravia, 4 týždne po prijatí pacientky do mobilného 
hospicu Charitas.  

Vnímanie zdravia. Zdravotný stav pacientka vníma 
ako psychickú a fyzickú záťaž jednak voči svojej osobe, ale 
aj voči rodine. Psychicky povzbudzujúco pôsobia na jej 
zdravie návštevy kňaza, rehoľnej sestry, duchovné 
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povzbudenia, pocit bezpečia a istoty, ktorý nadobúda vďaka 
sestre pri ošetrovaní, zabezpečovaní liekov a zdravotného 
materiálu. Tieto návštevy vníma pacientka nadmieru 
pozitívne. 

Pacientka vyjadrila spokojnosť s tým, že dostala od 
sestry ubezpečenie, že jej terminálne štádium sa stretne s 
ústretovosťou a empatickým postojom zo strany 
multidisciplinárneho tímu.  

Výživa. Pacientka prijíma stravu v menších dávkach 
a v častejších intervaloch, najviac jej chutí ryža, najväčší 
problém jej robia vyprážané a ťažké jedlá. Matka jej každý 
deň pripravuje čerstvú stravu. Deti sú zvyknuté na 
pravidelnú stravu, ale odmietajú to, čo babka uvarí. Trucujú, 
radšej uprednostňujú sladkosti. Pacientka návykové látky 
ako kávu a alkohol nepije. Nefajčí.  

Vylučovanie. Pacientka trpí inkontinenciou moča, 
používa vložky, stolicu má pravidelnú, vyprázdňuje sa do 
WC.  

Aktivita. Pacientka je veľmi slabá, pohybuje sa len v 
nevyhnutnom prípade. Pacientke pri zabezpečení osobnej 
hygieny a obliekaní pomáha matka, ktorá udržuje aj 
kompletný chod domácnosti, nakoľko manžel je pracovne 
vyťažený. Pracuje mimo domova, v zahraničí. O 
upratovanie, nakupovanie a pranie je postarané zo strany 
matky pacientky. Vychádzajúc z toho je zrejmé, že na matke 
pacientky spočíva veľká fyzická, ale aj psychická ťarcha. O 
možnosti relaxu a vlastných aktivitách matky možno 
hovoriť len veľmi skromne, keďže každodenná opatera o 
pacientku, domácnosť a nakoniec aj starostlivosť o dvoch 
vnukov vyžaduje nadmernú a vyčerpávajúcu starostlivosť.  
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Spánok – odpočinok. Pacientka chodí spať zavčasu. 
V noci sa často budí, kvôli nutkavému pocitu na močenie. 
Pacientkina matka vyjadrila nespokojnosť, únavu, nakoľko 
musí často v noci vstávať k dcére. Deti chodia spať sami, 
najmladší syn má nepokojný spánok, často vykrikuje zo sna.  

Kognitívno-percepčný vzorec. V oblasti zmyslov je 
pacientkin stav dobrý. Zrak je bez problémov, okuliare 
nepoužíva a ani v rodine sa nevyskytujú očné ochorenia. 
Sluch má dobrý. Čuchový zmyslový orgán je citlivý a 
pacientke robia problémy ťažké výpary  z jedál. Chuť do 
jedla je znížená. Hmat je dobrý. Pacientka udáva bolesti 
celého tela, zvlášť bolesť na hrudníku a v oblasti dutiny 
brušnej. Na škále od jedna do desať udáva číslo päť. Bolesti 
zväčša ustúpia, ak pacientka užije lieky - opiáty podľa 
ordinácie lekára. Lieky sú jej podávané v pravidelných 
intervaloch, podľa ordinácie odborného lekára.  

Sebakoncepcia. Na základe identifikácie prvkov 
neverbálnej komunikácie možno u nej vidieť strach a 
úzkosť. Pri nadviazaní rozhovoru sme zistili, že má strach z 
prognózy ochorenia a z budúcnosti, čo bude s jej deťmi, keď 
tu nebude. Psychický stav sa stále zhoršuje. Máva časté 
depresie, plače, háda sa s mamou a deťmi. Nezvláda 
výchovu detí ani starostlivosť o ne. Uvedomuje si, že jej 
život uniká „pomedzi prsty“. Pacientka veľmi depresívna, 
plačlivá, utrápená, plná beznádeje.  

Rola – vzťahy. Pacientka prežíva zodpovednosť za 
svoju rodinu a hlavne za výchovu detí. Žiaľ, výchovu 
nezvláda. K deťom je stále kritická, nespokojná, chladná, 
odstrkuje ich od seba a nedokáže sa im venovať. Matka 
napriek tomu, že je maximálne fyzicky vyťažená, je žena 
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plná energie, života, optimistická a nepripúšťa zhoršenie 
zdravotného stavu dcéry. želá a verí v uzdravenie dcéry a jej 
návrat k sebestačnosti. Manžel, aj keď je prítomný doma len 
sporadicky, situáciu hodnotí ako zúfalú, nevidí zdravotný 
stav manželky optimisticky. Je nešťastný a občas ventiluje 
psychické napätie plačom. Trápi sa, že nemôže ostať doma, 
venovať sa deťom, ktorým neprítomnosť otca evidentne 
neprospieva. Babička, matka pacientky fyzicky a časovo 
zvláda prípravu detí a starostlivosť o deti. Deti však 
nezvládajú situáciu priaznivo. Uzatvárajú a izolujú sa do 
seba, s matkou odmietajú komunikovať, pretože je k nim 
citovo chladná. Deti sú nervózne, roztržité, nespokojné, 
neposlušné. Nedostatočne sa pripravujú na vyučovanie v 
škole, nedokážu sa sústrediť, čo sa prejavilo v zhoršenom 
prospechu a v správaní sa v škole. Pacientka vyjadrila veľkú 
spokojnosť s možnosťou, akú poskytuje mobilný hospic, 
pretože nemusí podstupovať náročné cestovanie do 
vzdialenej onkologickej ambulancie, či za obvodným 
lekárom alebo za inými profesionálmi (napr. v oblasti 
sociálnej starostlivosti). Jej vyjadrenie tomu nasvedčuje: 
„Som veľmi rada, že nemusím veľa chodiť, lebo nevládzem. 
Ušetrím veľa síl, kopec času a mnohé zdravotné úkony mi 
sestra dokáže poskytnúť aj v mojom dome.“ Najviac si cení 
kvalitnú liečbu bolesti, pomoc prostredníctvom mobilného 
hospicu. Nenahraditeľnú pomoc, potrebné informácie, ale 
obzvlášť konkrétne praktické postupy pri ošetrovateľskej 
starostlivosti oceňuje jej mama, ktorú som do celého 
procesu postupne zasvätila.  

Sexuálne – reprodukčné zdravie. O svojom 
intímnom živote sa vyjadruje veľmi zdržanlivo, bez záujmu, 
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poukazujúc na svoj momentálny zdravotný stav. Pacientka 
uvádza, že pre svoj zdravotný stav nepotrebuje sexuálne 
nažívať. O sexuálnu výchovu u detí nie je postarané. 
Intímne otázky v tejto oblasti sa napriek generačnej bariére 
snaží riešiť matka pacientky a nie samotná matka, čo 
spôsobuje značne komplikované rozhovory.  

Stres. Zdravotný stav pacientky rodina vníma ako 
psychickú a fyzickú záťaž. Ako záťaž to vníma aj pacientka 
voči svojej osobe. Pacientka reaguje na stres častejšie 
negatívne, svojim správaním traumatizuje aj členov rodiny, 
zvlášť deti. Pacientkina matka sa veľmi snaží, ovláda svoje 
reakcie, no je badateľné, že je vyčerpaná. Jej pozícia v 
rodine je nesmierne náročná, nakoľko zastáva viacero rolí. 
Je pre svoju dcéru opatrovateľka, spoločníčka. Pre deti 
(vnúčatá), zastupuje matku, v niektorých situáciách aj otca. 
Kompletne vedie domácnosť, čo si vyžaduje enormné úsilie. 
Je len otázka času, dokedy vydrží tento psychický nápor a 
stres, nevyhnutne potrebuje oddych. Do budúcna bude 
musieť rodina hľadať také riešenia, ktoré by jej osobu 
zbavili povinnosti v domácnosti. Ak sa má starať o chorú 
dcéru, musí mať aj dostatočný oddych a relax.  
Spiritualita. Pacientka vzhľadom na svoje vierovyznanie sa 
snaží o praktizovanie svojej viery, ktorá jej pomáha znášať 
utrpenie vzhľadom na svoj zdravotný stav. Pravidelne 
pristupuje k sviatostiam a pravidelne sa modlí aj 
v prítomnosti celej rodiny. Celkovo sa rodina snaží o 
spoločné prežívanie svojej religiozity. 
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Analýza a diskusia 
 

Pacientka po rozhovore s odborným lekárom sa 
rozhodla pre alternatívnu liečbu v domácom prostredí. 
Následkom svojho ťažkého zdravotného stavu je neschopná 
zvládať základné činnosti v domácnosti, ako aj výchovu 
svojich detí. Všetku záťaž prenáša na svoju matku, ktorá sa 
k danej situácii stavia heroicky, ale aj na jej psychickom 
zdraví nadmierne zaťaženie zanecháva stopy. Manžel pre 
neprítomnosť a pracovné povinnosti sa nemôže podieľať na 
náročnom a vypätom stave, v akom je celá rodina. Náročná 
domáca situácia a zložitý pacientkin stav sa v hlavnej miere 
podieľajú na neustále pretrvajúcom napätí a depresívnej 
atmosfére. Prejavuje sa to aj jej psychickým vypätím a 
transferom napätia na iné osoby v rodine. Aj keď sa 
pacientka snaží v rámci svojej viery nájsť zmysel utrpenia, 
choroby a bolesti, jednako sa nevie uspokojiť a prijať svoj 
osud.  

Veľkú oporou a pre  život pacientky novú 
kvalitatívnu zmenu priniesol kontakt s mobilným hospicom 
a celým multidisciplinárnym tímom. Vďaka tomu sa v rámci 
ošetrovateľskej starostlivosti realizujú rôzne ošetrovateľské 
intervencie, napr.: monitoring vitálnych funkcií, aplikácia 
infúznych roztokov, podľa ordinácie lekára asistencia pri 
transfúzii krvi, odber biologického materiálu, monitoring 
bolesti, tlmenie bolesti a záznam, preväzy a ošetrenie fistuly 
podľa ordinácie, konzultácie s lekárom a iné odborné 
ošetrovateľské aktivity. Aj v psychosociálnej oblasti 
zaznamenávame kladný vzťah pacientky k sestre. 
Prítomnosť sestry veľmi pozitívne ocenila aj matka a na 
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sestru sa naviazalo aj mladšie dieťa – syn pacientky 
(posledný vzťah však niekedy vyvolával v pacientke smútok 
a žiarlivosť. Sestra mobilného hospicu poskytovala aj 
služby, z oblasti sociálnej starostlivosti, vychovávateľa, či 
pedagóga,  ktoré boli pacientkou a jej rodinou veľmi 
pozitívne vnímané. 
 
Záver 
 

Súčasný trend v starostlivosti o umierajúceho 
jednotlivca sa snaží „zachovať kvalitu života na čo najvyššej 
úrovni až do jeho smrti.218 Takýmto zariadením je iste 
mobilný hospic. Na základe zdokumentovaných kazuistík je 
možné tvrdenie, že mobilný hospic a paliatívna starostlivosť 
je jednoznačne opodstatnená a zmysluplná činnosť. 
Bonusom mobilnej hospicovej služby môže byť iste 
empatickejší prístup personálu, ľudskejšie zaobchádzanie a 
starostlivosť v domácom prostredí, ktoré nepôsobí na 
človeka tak chladným a odosobneným dojmom ako 
moderné zdravotnícke zariadenia. Je to možné vnímať aj z 
rozhovorov s pacientmi alebo členmi rodín.  

So všetkou zodpovednosťou môžeme povedať, že 
mobilný hospic spĺňa širokú škálu potrieb  a nárokov 
pacienta, ako i členov rodiny, vníma a pristupuje 
k pacientovi komplexne, v rovine biologickej, psychickej, 
sociálnej i spirituálnej. Na záver ešte jednu nezodpovedanú 
otázku. „Čo robiť, aby sa táto, nedocenená, tak fyzicky a 
psychicky náročná práca spopularizovala a našla svojich 

                                                 
218 HANZLÍKOVÁ, A. et al. 2006. Komunitné ošetrovateľstvo .s. 90-96. 
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stúpencov v radoch profesionálov či dobrovoľníkov. 
Skláňam sa a vzdávam obdiv tím, ktorí tam už sú. 
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Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

360

Odborná prax študenta sociálnej práce  
v hospici 

Skarupová Lenka 
 
Abstrakt: Z pozície študenta sociálnej práce chceme 
priblížiť pohľad na odbornú prax, a to konkrétne v zariadení 
ústavnej zdravotnej starostlivosti – hospici. Odborná prax je 
totižto neodmysliteľnou súčasťou vysokoškolského 
vyučovacieho procesu, obzvlášť v oblasti pomáhajúcich 
profesií.  
Kľúčové slová: Hospic. Odborná prax. Pacient. Sociálny 
pracovník. Sociálna práca.  
 

Professional experience of social work student  
in hospice 

 
Abstract: We would like to describe closer look at 
professional practice from the position of Social work 
student, specifically in institutional health care facility – 
hospice. The professional practice is required as an essential 
part of the university educational process, particularly in the 
helping profession like Social work.  
 
Keywords: Hospice. Proffesional practice. Patient. Social 
worker. Social work. 
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Text príspevku 
 

Odbornú prax môžeme zadefinovať aj ako 
systematickú činnosť zameranú k nadobudnutiu určitých 
zručností alebo cieľavedomé pôsobenie študenta na klienta, 
predmety, javy a udalosti, ktoré vyvoláva ich zmenu. Jej 
účelom je identifikácia a analýza používaných metód 
sociálnej práce pri práci s klientom, jednotlivcom, rodinou 
alebo skupinou/komunitou, a to nielen v sociálnej 
organizácii, či v teréne. Počas štúdia má študent možnosť 
a pod vedením vysokoškolských učiteľov, resp. vedúcich 
praxe aj povinnosť, absolvovať prax v rôznych typoch 
zariadení, ako sú rezidenciálne, ambulantné, štátne, 
samosprávne, mimovládne, cirkevné a pod., pričom každá 
prax má svoj špecifický cieľ súvisiaci so zameraním 
praxe.219 Aby bol však úžitok z praxe čo najväčší je 
potrebné uvedomiť si, že vedenie študentov si vyžaduje 
primeranú pedagogiku. A tak až pod odborným dohľadom 
už spomínaného vedúceho praxe, sa študent denného alebo 
externého štúdia vysokej školy v spolupráci s inštitúciou 
v zastúpení jeho zamestnanca, stáva účastníkom odbornej 
praxe. 
 Zameranie praxe má odrážať predovšetkým 
nadobudnuté vedomosti a sociálne zručnosti študentov 
počas štúdia a preto sa v rôznych etapách mení. Dôležitým 
aspektom spolupráce medzi vysokou školou a zariadeniami 

                                                 
219 MYDLÍKOVÁ, E. – GYMERSKÁ, M. – KOPCOVÁ, E. – VASKA, 

L.: Dobrovoľníctvo – efektívna študentská prax. Bratislava 2007, s. 9. 
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v teréne je preto informovanosť pracoviska praxe o obsahu 
odbornej prípravy študentov.220  

Študent, ktorý sa pripravuje na odbornú prax by si 
v prvom rade mal uvedomiť, že základným východiskom 
sociálnej práce je úcta k človeku. Každý človek má svoju 
hodnotu, svoju dôstojnosť. V princípe je u každého rovnaká, 
nemení sa vekom, ani chorobou.221 Pomoc ľuďom je teda 
v sociálnej práci rozhodujúcim faktorom. Význam výrazu 
pomoc ľuďom rastie zvlášť výrazne u práce sociálneho 
pracovníka v hospici. Ten by mal disponovať poznatkami 
z legislatívy, pomáhať pacientovi a rodine pri riešení 
osobných a sociálnych problémoch súvisiacich s chorobou, 
nespôsobilosťou a nadchádzajúcou smrťou. Taktiež by mal 
byť vybavený poznatkami z psychológie a špecifickými 
komunikačnými zručnosťami. Snáď práve posledná rovina 
býva v prostredí hospicu pre väčšinu pacientov 
najdôležitejšia. Vypočuť a porozprávať sa s pacientom 
o jeho problémoch, bolestiach, pocitoch i životných 
skúsenostiach býva pre mnohých z nich významnou 
posilňujúcou zložkou v tejto, pre ne tak ťažkej situácii.222 
Pričom dôležitú úlohu tu zohráva aj kresťanská duchovná 
starostlivosť.  

                                                 
220 NÁVRH KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRAXE pre 

katedry VŠ s humanitným zameraním. Výstup projektu „Bližšie k 
zamestnaniu vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ“, 
realizovaného občianskym združením Asociácia supervízorov a 
sociálnych poradcov. (online). [cit. 2012-10-10]. Dostupné na 
internete: <http://www.assp.sk>, s. 16. 

221 HROZENSKÁ, M. a kol.: Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej 
teoreticko-praktické východiská. Martin 2008, s. 139. 

222 BADAL, J. a kol.: Naše hospice. Praha 2002, s. 25. 
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V starostlivosti o ľudí nachádzajúcich sa 
v terminálnej fáze fatálneho ochorenia má preto sociálna 
práca svoje nezastupiteľné miesto. Je jednou z garancií 
dodržiavania princípu komplexne chápanej starostlivosti 
o pacienta.223 Aj preto je potrebné si uvedomiť, že sociálna 
práca v zdravotníctve je oblasťou, kde sa zdravotná 
starostlivosť prelína so sociálnou starostlivosťou a je 
nevyhnutnou súčasťou liečebného a ošetrovateľského 
procesu. Nakoľko hospicovú paliatívnu starostlivosť 
organizuje a vykonáva multidisciplinárny tím, ktorého 
súčasťou je pacient a jeho rodina.  
 
Ciele odbornej praxe 
 

Základom kvalitnej odbornej praxe je cieľ, ktorý má 
byť dosiahnutý. Ciele si volí študent na začiatku praxe, 
ktoré by chcel dosiahnuť v oblasti poznania a osobného 
rozvoja. Tieto ciele mu umožňujú využiť obdobie na praxi v 
procese jeho učenia rovnako ako jeho osobnostnému 
rozvoju.224  

Je dôležité, aby študent mal ujasnené, čo očakáva od 
praxe v hospici a čo môže hospic ako odborné pracovisko 
poskytnúť. Mal by vedieť formulovať cieľ svojej praxe, 

                                                 
223 HROZENSKÁ, M. a kol.: Sociálna práca so staršími ľuďmi a jej 

teoreticko-praktické východiská. Martin 2008, s. 142.  
224 SKARUPOVÁ, L. – VOROBEL, J.: Odborná prax charitatívnej 

a sociálnej služby. In: Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti 
sociálnej práce. (Biblicko-teologické a sociologické východiská). 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. 
– 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove, s. 92. 
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s prihliadnutím k zdravotnému stavu pacientov a ich 
sociálnemu prostrediu. Spolu so svojim tútorom, ktorý mu 
bude v hospici pridelený vytvára plán práce. V rámci 
spolupráce má tak študent možnosť si overiť, či je možné 
dosiahnuť tieto ciele. Rozhodujúca je taktiež schopnosť 
hodnotiť svoje skúsenosti.  

Študentovi sociálnej práce sa odporúča, aby sa 
odbornej praxe v hospici zúčastnil, až vtedy keď dokáže 
rozlíšiť vnímanie, vyhodnotenie a vyjadrenie vlastnej 
emócie, ako aj emócie druhých. Študent by mal teda 
disponovať adaptabilitou, sebaúctou, sebauvedomením, 
riadením emócií, sebamotiváciou, empatiou a sociálnymi 
schopnosťami. Aj preto vedúci praxe radí študentom, aby sa 
odbornej praxe v hospici zúčastnili až vo vyšších ročníkoch 
ich štúdia.225   

Závery z prieskumu Projektu „Bližšie k zamestnaniu 
vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ“ priniesli 
návrhy na zlepšenie a efektívne fungovanie odborných 
študentských praxí na katedrách vysokých škôl s 
humanitným zameraním.  

Pri zostavovaní harmonogramu praxe na 
konkrétnych vysokých školách je potrebné predovšetkým 
zabezpečiť náväznosť teoretickej a praktickej výučby. Len 
tak môže prax študentov sociálnej práce napĺňať svoje 
základné ciele, a to: 

- sprostredkovávať študentom skúsenosť s realitou 
praxe (so sociálnymi vzťahmi a spôsobmi práce, 
ktoré existujú alebo sú uplatňované v existujúcich 

                                                 
225 Pozri FURNHAM, A.: Psychológia. 50 myšlienok, ktoré by ste mali 
poznať. Bratislava 2012, s. 56-57. 
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organizáciách) a podnietiť snahu študentov o 
reflexiu tejto skúsenosti, 

- umožniť študentom, aby si prakticky vyskúšali a 
overili vedomosti, zručnosti a metódy práce, s 
ktorými sa zoznámili v škole počas štúdia, 

- umožniť študentom konfrontovať svoje teoretické 
predstavy s ich praktickou realizáciou, zaujímať 
postoj k profesionálnym problémom a konfliktom, 

- rozvíjať profesionálnu identitu študenta - stimulovať 
proces identifikácie študentov s pomáhajúcim 
vedným odborom ako profesiou.226 

 
Doklady a dokumenty potrebné k vykonávaniu 
a k doloženiu vykonanej praxe: 

 
Na začiatku vykonávania praxe je potrebné podpísať 

nasledujúce dohody: 
• Zmluva o spolupráci (ak je medzi školou a 

organizáciou vytvorená) 
• Dohoda o zameraní praxe (medzi školou v zastúpení 

vedúceho praxe a študentom)  
• Dohoda o cieľoch praxe (medzi školou v zastúpení 

vedúceho praxe a študentom) 
• Dohoda o mlčanlivosti (ak to organizácia vyžaduje) 

                                                 
226 NÁVRH KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRAXE pre 

katedry VŠ s humanitným zameraním. Výstup projektu „Bližšie k 
zamestnaniu vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ“, 
realizovaného občianskym združením Asociácia supervízorov a 
sociálnych poradcov. (online). [cit. 2012-10-10]. Dostupné na 
internete: <http://www.assp.sk>, s. 15. 
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Medzi doklady, ktorými študent doloží vykonanú 
prax, patrí: 

• Výkaz, resp. spáva o vykonanej praxi 
• Záverečné hodnotenie praktikanta v inštitúcii 

Škola si môže podľa potrieb vyžiadať ďalšie 
hodnotenie výkonu študenta počas praxe v organizácii, v 
ktorej bola prax vykonaná. 
 

Ďalšími dokumentmi, ktoré môže študent počas 
vykonávania praxe vypracovať sú: 

• Pracovné listy  
• Záznamník praxe  

 
Výkon odbornej praxe 
 

Odborná prax je zahrnutá v rámci vyučovania v 
semestri a je súčasťou rozvrhu. Sociálne inštitúcie sa 
navštevujú zvyčajne v pracovných dňoch, v určenom 
časovom vymedzení. Študent prichádza zvyčajne za 
riaditeľom, vedúcim, štatutárnym zástupcom sociálnej 
inštitúcie so žiadosťou o vykonanie odbornej praxe. Ak 
dostane súhlas, študent sa priradí niektorému zo 
zamestnancov. Je výborné ak tento zamestnanec je sociálny 
pracovník. Ten by mal so študentom pracovať počas 
semestra a byť preňho praxovým tútorom.227  

                                                 
227 SKARUPOVÁ, L. – VOROBEL, J.: Odborná prax charitatívnej 

a sociálnej služby. In: Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti 
sociálnej práce. (Biblicko-teologické a sociologické východiská). 
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 14. 
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Škola, zastúpená vedúcim praxe, by mala však 
predtým študentom zaistiť zoznam pracovísk, s ktorými 
dlhodobo spolupracuje, a v rámci ktorých je možné prax 
vykonávať. Ak takýto zoznam pracovísk škola nemá, vedúci 
katedry môže poveriť vedúceho praxe úlohou nadviazať 
spoluprácu s vhodnými organizáciami. Zoznam pracovísk, v 
ktorých je možné vykonávať prax, je dobré vyvesiť už na 
začiatku semestra na nástenku katedry, prípadne na 
webových stránkach príslušného predmetu.228 

Dôležitou súčasťou odbornej praxe je praxový 
seminár, ten by sme mohli rozdeliť do troch fáz – 
prípravnej, skúšobnej a záverečnej. V prípravnej fáze ide o 
praktické cvičenia, kde vedúci praxe vedie študentov k 
tomu, aby vnímali proces budovania teórie ako proces úzko 
spojený s oboma systémami a to svetom vedy a svetom 
praxe. Pretože kvalitná pregraduálna príprava sociálnych 
pracovníkov je nemysliteľná bez súladu teoretickej prípravy 
a odbornej praxe. Študenti sa na praxovom seminári 
pripravujú aj na to, ako by im mohli ponúknuté informácie 
z ich doterajšieho štúdia uľahčiť proces voľby adekvátnej 

                                                                                                   
– 15. júna 2010 na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte Prešovskej 
univerzity v Prešove, s. 92-93. 

228 NÁVRH KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRAXE pre 
katedry VŠ s humanitným zameraním. Výstup projektu „Bližšie k 
zamestnaniu vďaka lepšej príprave na prax počas štúdia na VŠ“, 
realizovaného občianskym združením Asociácia supervízorov a 
sociálnych poradcov. (online). [cit. 2012-10-10]. Dostupné na 
internete: <http://www.assp.sk>, s. 28. 
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metódy, či prístupu alebo typu intervencie pre konkrétneho 
klienta v konkrétnej situácii.229  

Po nej nasleduje fáza skúšobná, t.z. výkon odbornej 
praxe študenta už v konkrétnej inštitúcii. Študent sa 
v hospici pod vedením praxového tútora, napr. vrchnej 
sestry alebo sociálneho pracovníka, zapája do denného 
pracovného programu. Oboznamuje sa s charakteristikou 
činnosti hospicu a s vedením prípadu pacienta. To znamená, 
ako sa vypracováva sociálna anamnéza, ako sa získava 
prvotný zber informácií, ako prebieha prvý kontakt s 
pacientom, kde sa sociálny pracovník zoznamuje s 
potrebami pacienta a jeho rodiny (sociálne, praktické, 
finančné). Následne potom posudzuje schopnosť pacienta 
a jeho rodiny zvládnuť situáciu a v prípade potreby taktne 
ponúkne pomoc. Musí však vytvoriť optimálne podmienky 
na vyjadrenie svojich pocitov a myšlienok chorého i jeho 
rodiny jednotlivo i spoločne. Na základe získaných 
informácii si vypracuje sociálnu diagnózu, v ktorej sa 
zameriava na zisťovanie a hľadanie príčin, ktoré viedli, 
prípadne prehĺbili daný sociálny problém. Naplánuje si 
riešenie prípadu, poskytovanie individuálnej sociálnej 
starostlivosti, pomoci a celú postupnosť práce.230 Taktiež 

                                                 
229 Pozri LEVICKÁ, J. – LEVICKÁ, K.: Ambivalentný vzťah teórie 

a praxe sociálnej práce. In: Od teorie k praxi. Od praxe k teorii. 
Sborník z konference VIII. Hradecké dny sociální práce Hradec 
Králové 7. až 8. října 2011, s. 35-36. 

230 MAGUROVÁ, D. – WICZMÁNDYOVÁ, D.: Využitie techník 
a špecifických metód vo vyučovacom procese v príprave sestier so 
zameraním na konfrontáciu so smrťou a problematiku starostlivosti 
umierajúcich. In: Odborný časopis Zdravotníctvo a sociálna práca. 
Bratislava, 2008, roč. 3 (2), s. 50-51. 
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zaisťuje pre pacienta spirituálnu starostlivosť. Získava 
podľa potreby dobrovoľníkov pre osamotených pacientov. 
Ale zaisťuje aj akékoľvek služby a starostlivosť týkajúcu sa 
podpory rodiny pred smrťou i jeden rok po smrti pacienta, 
pokiaľ rodina naďalej trpí. Ak je to potrebné, vybavuje po 
dohode zaistenie pohrebu a ďalších náležitostí  po úmrtí 
pacienta.231 Všetky tieto skutočnosti si sociálny pracovník 
eviduje. Aj preto je sociálny pracovník vnímaný ako akási 
spojka medzi zomierajúcim, jeho rodinou, zamestnávateľom 
a odborníkmi. 

Študent má možnosť počas praxe na základe výberu 
vhodných aktivít a v spolupráci s tútorom, vytvoriť pre 
pacienta harmonogram, ktorý inokedy plnia a podporujú 
všetci členovia tímu, napr. rozhovory s pacientom, čítanie 
kníh, muzikoterapia, arteterapia, biblioterapia a iné.  

V záverečnej fáze praxového seminára majú študenti 
možnosť porovnávať získané skúsenosti. Veľmi dôležitá je 
najmä spätná väzba študenta. Praxové semináre v celkovom 
ponímaní umožňujú študentom spoznať aj iné sociálne 
inštitúcie, kde vykonávali svoju odbornú prax spolužiaci. 
Majú možnosť získať poznatky o náplni práce a 
kompetencie sociálnych pracovníkov v rôznych oblastiach 
sociálnej práce. V rámci tohto seminára je zahrnutá diskusia 
o zážitkoch, pocitoch, ktoré študenti získali počas praxe.232 
                                                 
231 MAGUROVÁ, D. – LONGAUEROVÁ, A. – WICZMÁNDYOVÁ, 

D.: Rola členov multidisciplinárneho tímu v rámci hospicovej 
starostlivosti. Odborný časopis Zdravotníctvo a sociálna práca. 
Bratislava, 2007, roč. 2 (1), s. 6. 

232 SKARUPOVÁ, L. – VOROBEL, J.: Odborná prax charitatívnej 
a sociálnej služby. In: Kvalita vzdelávania pracovníkov v oblasti 
sociálnej práce. (Biblicko-teologické a sociologické východiská). 
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Záver 
 
 Študenti by v rámci odbornej praxe v hospici nemali 
zabúdať prejaviť pochopenie a súcit malými činmi. Pretože 
najmenšie skutky sú často prejavom najväčšej lásky. Aj keď 
je starostlivosť o zomierajúcich náročná, človeka môže 
obohatiť. Pretože záujem a láska, čo chorému počas praxe 
dajú, sa im mnohonásobne vráti vo forme šťastia, že sa im 
podarilo spríjemniť a skvalitniť možno už posledné chvíľky 
života človeka. Odborná prax prináša študentom veľké 
množstvo skúseností a preto ju považujeme za cennú súčasť 
vzdelávacieho procesu.  
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Supervízia  v hospici 
Slivka Marcel 

 
Abstrakt: Príspevok je zameraný na popis aktivít 
zvyšujúcich profesionálnu kompetenciu zamestnancov 
Hospicu Matky Terezy prostredníctvom supervízie. 
Príspevok poukazuje na proces zavádzania supervízie 
v hospici a približuje niektoré jej aspekty a témy.  
 
Kľúčové slová: Hospic. Supervízia. Supervízny prístup. 
Témy v supervízii. 
 

Supervision in hospice 
 
Abstract: The article is focused on activities description 
raising employees professional competence in Mother 
Teresa Hospice by using supervision. The article refers to 
the implementing supervision process in hospice and 
describes some of its aspects and topics.   
 
Keywords: Hospice. Supervision. Supervision approach. 
Topics in supervised. 
 

Text práce 

Človek, ktorý sprevádza zomierajúcich, má veľa 
možností ako byť nápomocný a efektívny. Ale tým 
najdôležitejším „nástrojom“ v tomto procese je on sám, celá 
osobnosť pomáhajúceho. Tento „nástroj“ by mal byť 
spoľahlivý, nastavený, čistý a bez zanedbaných servisných 
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prehliadok. V tomto zmysle je supervízia určitý druh 
„sebaopatery“ a starostlivosti o svoj osobnostný a pracovný 
rozvoj. Ľudia pracujúci v hospicoch sú primárne nastavení 
na starostlivosť o iných a môžu sa dostať do situácie, že si 
povedia: „V sprevádzaní nám nejde o nás samých a naše 
potreby, ale o zomierajúcich a ich rodiny“. V supervízii 
však hovoríme: „Teraz ide o teba a o túto skupinu, ide o 
naše skúsenosti, náš strach, naše hranice, náš osobnostný a 
profesionálny rozvoj a naše vzťahy.“ 

Slovo supervízia je zložené z latinského „super“, čo 
znamená vyššie, zhora, nadpriemernosť (nad-, naj-) a druhá 
časť slova, „vízio“ znamená pohľad, videnie, zjav. 
„Supervízia“ má svoj jazykový pôvod v angličtine, kde 
znamená dohľad, dozor,  kontrolu, riadenie a vedenie. Tieto 
významy evokujú predstavu akejsi vyššej kontroly a vzťah 
supervízora a supervidovaného ako hierarchický, t.j. vzťah 
nadriadeného a podriadeného. V povedomí ľudí často 
vyvoláva mocenský kontext. Podstatou supervízie, ako je 
chápaná v psychoterapii a v sociálnej práci, je však hlavne 
reflexia práce, podpora a rozvoj supervidovaného. 

Supervíziu môžeme definovaťako činnosť, pri ktorej 
prostredníctvom zámerného pozorovania a cielených otázok 
uvažujeme nad úrovňou starostlivosti o klienta a zvyšujeme 
pracovnú schopnosť reflexie vlastnej práce a sebareflexie. 
Pomocou spätnej väzby od supervízora alebo od supervíznej 
skupiny má pracovník možnosť poznať svoje prednosti 
a obmedzenia, môže korigovať svoje postupy a skvalitňovať 
svoju prácu. Supervidovaní majú pri supervízii možnosť 
rozprávať sa o svojej práci s odborníkom, ktorý sa im 
snažív rozhovore pomôcť ujasniť si, čo je v ich praxi dobré, 
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čo funguje, kde sú riziká a aké sú alternatívy. Stručne 
povedané, supervízia je proces individuálnych, skupinových 
alebo tímových stretnutí, ktoré vedú k hľadaniu riešení 
náročných pracovných situácií. Supervízor neriadi a neradí 
priamo, ale spolu s pracovníkmi hľadá riešenia. 
Najdôležitejšie je položiť správne otázky, aby si 
supervidovaný odpovedal sám a našiel správne riešenie 
svojho problému. Pri supervízii je pre mňa dôležité, aby sme 
nesúdili alebo nehodnotili, ale prijali veci tak ako sú, a 
pozreli sa na ne neutrálne. Nie je to vždy ľahké a často si to 
vyžaduje disciplínu, ale predovšetkým úctivý postoj. 

Supervízia sa môže stať veľkým prínosom ako pre 
samotného pracovníka, tak pre celú organizáciu. Je však 
dôležité, aby každý vyvíjal snahu pre jej efektívnu 
realizáciu. Základom pre každú supervíziu je tiež ochota zo 
strany pracovníka nebáť sa zmeniť zaužívané pracovné 
postupy, keď už nie sú účinné. Strach je veľkým 
nepriateľom zmien. Preto je dôležité, aby sa tento strach 
u supervidovaných zmenšoval a postupne odstraňoval. 

Supervízia nie je terapia, nie je zameraná na 
spracovanie súkromných problémov účastníkov, ktoré 
nemajú nič spoločné s prácou. Je však pravda, že supervízia 
a terapia sa prelínajú a môžu plynule prechádzať jedna v 
druhú, už len tým, že supervidovaný zájde do osobnej 
problematiky. Nie je to však cieľom a úlohou supervízie. Tá 
má za cieľ zamerať svoje ohnisko na prácu supervidovaného 
s pacientom a všímať si aspekty, ktoré obsahuje. Supervízia 
sa spravidla končí vtedy, keď si supervidovaný uvedomí 
nejakú súvislosť so svojím osobným životom. Čiže 
supervízia končí tam, kde sa začína terapia. 
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Supervíziu v Hospici Matky Terezy 
v Bardejovskej Novej Vsi sme začali realizovať vo februári 
r. 2011, a hoci nie je legislatívne nariadená, zahrnuli sme 
hospic medzi zariadenia, v ktorých Arcidiecézna charita 
Košice začala program systematickej supervízie. Sme 
presvedčení, že vykonávanie supervízie je jedným z 
pozitívnych znakov napredovania organizácie. Keďže je 
supervízia, podobne ako hospicové hnutie, na Slovensku 
nová a málo poznaná, rozhodli sme sa v úvodných troch 
stretnutiach akcentovať vysvetľovanie, čo je supervízia. 
Snažili sme sa eliminovať nepochopenie supervízie 
a vytvárať už na začiatku prostredie bezpečia, dôvery 
a vzájomnej podpory. Určili sme si pravidlá supervíznej 
skupiny (napríklad dodržiavame mlčanlivosť, akceptujeme 
sa navzájom, neskáčeme si do reči, hovoríme sami za seba, 
tykáme si, atď.), ktoré sme spolu prijali. 
      Supervidovaní sú všetci zamestnanci hospicu, ktorí 
sú v priamom kontakte s pacientom, okrem vedenia (vrchná 
sestra, vedúci).Supervízia sa realizuje skupinovou formou 
raz za mesiac a trvá približne 1,5 hodiny. V prípade potreby 
vykonávame aj individuálnu supervíziu.      Pri supervízii 
využívam prevažne nedirektívny, experienciálny prístup 
zameraný na aktuálnu situáciu supervidovaného a jeho 
prežívanie. Centrálnou témou tohto prístupu je to, čo sa deje 
tu a teraz medzi supervízorom a supervidovanými. 
Základom je rovnocenný vzťah, akceptácia, empatia 
a kongruencia supervízora. Som presvedčený, že ak 
supervízor posúva pracovníka k určitému cieľu a ukazuje 
mu „správnu“ cestu, berie tomuto človeku jeho vlastnú 
sebakontrolu a vládu nad vlastným rastom. Supervízor a 
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supervidovaní sú partneri, ktorí spoločne skúmajú pracovný 
proces prostredníctvom existenciálneho dialógu. To v 
prvom rade znamená, že v supervízii je pre mňa základom 
snaha porozumieť tomu, čo sa deje v pracovnom procese 
zamestnancov cez fenomenologický prístup, ktorý viac 
využíva a prepracováva bezprostredný zážitok, než aby 
postupoval iba podľa nejakej interpretačnej schémy. 
Fenomenologický prístup k pochopeniu zážitku 
supervidovaného s pacientom znamená, že supervidovaný je 
vedený k odloženiu svojich prekoncepcii, predčasných 
interpretácii alebo presvedčení, a viac sa otvoril tomu, čo je 
prítomné v jeho vzťahu k pacientovi. K rastu v supervízii 
dochádza aj prostredníctvom vzťahu. Základnou jednotkou 
vzťahu je kontakt, ktorý má charakteristické znaky ako je 
priamočiary záujem, vrelosť, empatia, akceptácia, 
autentickosť a zodpovednosť. Prvoradým cieľom supervízie 
je zvýšené uvedomovanie; prostriedkom k tomu je dobrý 
kontakt medzi supervízorom a supervidovaným. Ďalej je 
dôležité, aby sa skúsenosti zo supervízie a zo sprevádzania 
umierajúcich prenášali obojsmerne. Pretože v oboch 
prípadoch sú základne princípy správania a komunikácie 
totožné. Sú to: empatia, prijatie a úprimnosť. 
      V procese supervízie pracovníkov hospicu 
upriamujeme pozornosť nie len na to, čo sa deje s ich 
pacientmi, ale hlavne na to, čo sa stalo s nimi samotnými v 
tej či onej situácii. Ide o dôležité cvičenie schopnosti 
sebauvedomenia a uvedomenia si hraníc medzi 
pracovníkom a pacientom. Vidieť v umierajúcom brata či 
sestru v Kristovi alebo dokonca samého seba je ťažké na 
spracovanie svojho strachu zo smrti a iných úzkosti 
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vychádzajúcich z tohto bazálneho strachu. Táto schopnosť 
„odosobnenia sa“ a zároveň empatický kontakt 
s umierajúcim je dôležitým ovocím supervízie. Supervízia 
by mala podporovať tieto emocionálne kompetencie. Okrem 
rozprávania faktov a skúseností hrajú dôležitú úlohu pocity. 
Pýtam sa na pocity znova a znova. Pocity rozprávača sú pre 
mňa rovnako dôležité ako informácie. Všetky 
pocityzúčastnených dotvárajú ucelenú mozaiku 
supervízneho procesu. Moje pocity a protiprenos sú 
súčasťou tejto mozaiky.Emócie tvoria implicitnú vrstvu 
pravdy, pomáhajú nám porozumieť a hýbu témou. Mali by 
byť zahrnuté ako významné sily a zmysluplné ukazovatele 
našej reálnej skúsenosti, aby mohol byť obraz supervíznej 
situácie  kompletný a živý. Často sa stáva, že supervidanti 
neprinášajú z praxe fakty a udalosti, ale oveľa viac dojmy a 
pocity. Preto je dôležité, aby boli pocity pomenované, 
uznané a aby sa pri nich potrebný čas zostalo. Ide hlavne 
o pocity straty kontroly, bezmocnosti, ľútosti, neistoty, 
strachu či hnevu, ale aj pocity užitočnosti, naplnenia, 
zmysluplnosti a radosti.  
       Dotknem sa ešte v krátkosti piatich tém, ktoré 
najčastejšie rezonovali na supervízii v našom hospici: 
1. Ako mám efektívne komunikovať s trpiacim 
a umierajúcim pacientom? Ako mám využívať neverbálnu 
komunikáciu, keď už nie je možné sa rozprávať? 
2. Ako môžem zlepšiť svoje sebapoznanie? Čo presne sú 
moje schopnosti a silné stránky, kde sú moje "úskalia"? Ako 
sa mám vyrovnať so situáciami, ktoré vo mne vyvolajú pocit 
bezmocnosti, bezradnosti, zlosť alebo hnev? Čo je potrebné 
pre lepšie zvládnutie veľmi stresujúcich situácií? 
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3. Ako môžem spoznať svoje hranice, ako s nimi pracovať? 
Čo s napätím medzi blízkosťou a vzdialenosťou? Kedy 
môžem povedať pacientovi „nie“?  
4. Ako sa mi podarí mať dobrý prístup k mojim 
spolupracovníkom, hlavne k tým, s ktorými  ťažko 
vychádzam? Ako môžeme zoceliť náš kolektív? Vedenie 
hospicu a my. 
5. Prevencia syndrómu vyhorenia. Ako nevyhorieť? Čo 
potrebujem vedieť a urobiť, aby z mojej práce nevyprchal 
život a entuziazmus? Teším sa do práce? Ako zvládať stres? 
Ako konštruktívne riešiť konflikt?  
      Na záver svojho príspevku chcem povedať, že som 
mal rešpekt pred supervíziou v hospici, kde cieľom liečby 
nemusí byť vyliečenie, ale dôstojné a pokojné zomieranie. 
Mal som však šťastie a rýchlo som spoznal najdôležitejší 
hospicový paradox: hospic nie je o smrti, ale hlavne 
o živote. Uvedomujem si, že sám sa veľa učím zo supervízie 
v hospici. Tá môže byť namáhavá, frustrujúca a bolestivá, 
ale zároveň osviežujúca, povzbudzujúca a plná života. 
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Vybrané stresory paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti vo vzťahu k pracovnému 

prostrediu 
Sušinková Jana 

 
Abstrakt: Cieľom tejto práce je posúdiť intenzitu 
stresujúcich faktorov, ktoré pôsobia na sestry, pri 
poskytovaní paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (POS). 
Pri spracovaní dát boli použité deskriptívne štatistické 
metódy, výsledky boli spracované v 95 % konfidenčnom 
intervale (CI) pre priemer na hladine štatistickej 
významnosti α ≤ 0,05.  
 
Kľúčové slová: Paliatívna starostlivosť. Sestry. Stres. 
Stresory. 
 

Selected stressors in paliative nursing care 
related to working environment 

 
Abstract: The aim of this study was to assess the intensity 
of the stressful factors, situations and events that affect 
nurses working in palliative nursing care (POS). For data 
analysis descriptive statistical methods were used, the 
results were processed at 95% confidence interval (CI) for 
the average level of statistical significance at α ≤ 0.05.  
 
Key words: Palliative care. Sisters. Stress. Stressors.  
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Úvod 
 

Povolanie sestry ktorého hlavnou náplňou je 
pomáhať chorým, predstavuje 24-hodinovú starostlivosť 
o pacienta. Pracujú v nepretržitej prevádzke v prostredí, 
ktoré prináša rôzne riziká, vstupujú do pracovných vzťahov 
s kolegami, dostávajú sa do rôznych, často závažných 
situácií, čo znamená širokú škálu stresorov. Tomuto 
problému bolo venovaných mnoho štúdií. Ich výsledky 
identifikujú najzávažnejšie stresory: pracovné preťaženie, 
prácu v časovej tiesni, priamu konfrontáciu so smrťou a 
umierajúcimi pacientmi, vyrovnávanie sa s emocionálnymi 
potrebami pacientov a ich rodín,  zlý manažment a 
neadekvátnu organizáciu práce, nedostatočné materiálne 
zabezpečenie, problémy s kolegami, lekármi, nadriadenými, 
diskrimináciu, prácu na zmeny, nízky zárobok a i.233 
Pôsobenie stresorov vyvoláva rôzne fyzické, emocionálne, 
kognitívne a behaviorálne poruchy a v najťažších prípadoch 
môže viesť až k syndrómu vyhorenia alebo vážnym 
zdravotným poruchám či ochoreniam.1 
 
Ciele 
 

Cieľom práce bolo posúdiť intenzitu stresujúcich 
faktorov, situácií či udalostí, ktoré pôsobia na sestry 
pracujúce v paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti (POS). 
 
 
                                                 
233 McVICAR, A. 2003. Workplace stress in nursing: a literature 
review. Journal of Advanced Nursing. 2003, vol. 44, no. 6, p. 633–642.  
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Súbor a metodika 
 

Prieskumný súbor tvorilo 68 sestier pracujúcich 
v oblasti POS. Prieskum bol realizovaný na prelome rokov 
október 2010 / január 2011. S písomným súhlasom 
respondentov bolo 90 dotazníkov emitovaných, konkrétne 
boli oslovené sestry, (72 respondentov), prítomné v roku 
2010, v Bardejove na  IV. Medzinárodnom  hospicovom 
seminári.  Následne 18 respondentov bolo oslovených 
v Charitnom dome profesora Hlaváča, v Michalovciach.  
Návratnosť bola 76 dotazníkov, za účelom spracovania 
a vyhodnotenia bolo relevantných 68 dotazníkov – čo 
predstavuje 62 %. 

Priemerný vek sestier v našom súbore bol 37,9 ± 
8,77 rokov. Vzorku tvorili prevažne ženy (98,5 %). 
Priemerne celková dĺžka praxe u sestier bola 16,23 ± 9,97 
rokov. Pôsobenie v odbore – paliatívna ošetrovateľská 
starostlivosť – bola priemerne 8,22 ± 7,68 rokov.  Väčšina 
sestier – 57,4 % – dosiahla úplné stredoškolské vzdelanie, 
11,8 % malo ukončené vyššie odborné štúdium – 
diplomovaná sestra, 20,6 % ukončilo I. stupeň a 10,3 % 
ukončilo II. stupeň vysokoškolského vzdelania.  

Na základe literárneho prehľadu234 bol zostavený 
dotazník na zisťovanie stresorov pracovného prostredia 
v práci sestry v AIS. Tvorilo ho 44 otázok v 11 oblastiach 

                                                 
234 LAMBERT, V. A., LAMBERT. C. E. 2008. Nurses´ workplace 
stressors and coping strategies. Indian Journal of Palliative Care. 
[online]. 2008, vol. 14, no. 1, p. 38–44. [cit.2011-01-10]. Dostupné z  
www:<http//www.jpalliativecare.com/text.asp?2008/14/1/38/41934>.  
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stresujúcich situácií. Intenzita stresujúcej udalosti bola 
posudzovaná Likertovou škálu od 1 do 5, kde 1 znamená, že 
situácia vôbec nie je stresujúca, 2 – niekedy, 3 – často, 4 – 
veľmi často až 5 – extrémne stresujúca.  

Pri spracovaní charakteristík súboru boli použité 
deskriptívne štatistické metódy (frekvencia v absolútnych 
hodnotách N, relatívne hodnoty %, aritmetický priemer 
a smerodajná odchýlka). Jednotlivé stresory sú 
znázornené graficky; výsledky boli spracované v 95 % 
konfidenčnom intervale (CI) pre priemer na hladine 
štatistickej významnosti α ≤ 0,05. Na štatistickú analýzu bol 
použitý štatistický software SPSS 17. 
 
Výsledky 
 

Sestry v dotazníku hodnotili vybrané stresory 
pracovného prostredia v POS v oblastiach: smrť/umieranie 
pacienta, uspokojovanie potrieb pacienta, rodina pacienta, 
riadenie a organizácia práce, pracovná záťaž, vzťahy 
s lekárom, vzťahy s priamym nadriadeným, vzťahy 
s kolegami, odbornosť a profesionálny rast, mobbing 
(diskriminácia) na pracovisku a pracovné prostredie(Graf 1).  
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Graf 1 Stresory pracovného prostredia v paliatívnej 
ošetrovateľskej starostlivosti 

 
 
Smrť, resp. umieranie pacienta označili sestry ako 

najväčší stresujúci faktor pri poskytovaní POS (Graf 1). 
Konkrétne stresujúco pôsobil hlavne pocit 
bezmocnosti/beznádeje, keď už nie je v ich silách  
pacientovi pomôcť (3,13 ± 0,96), zostáva sa už len prizerať 
ako trpí (2,97 ± 0,86). Druhý najväčší stresor je pre sestry 
pracovná záťaž (graf 1), čo vzniká v dôsledku nedostatku 
personálu 3,16 ± 1,07), zaťažovania inou, nie 
ošetrovateľskou činnosťou (2,90 ± 1,05) a práca v časovej 
tiesni (2,79 ± 1,00). Treťou najčastejšou stresujúcou 
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oblasťou boli faktory pracovného prostredia (Graf 1), 
konkrétne neadekvátne vybavenie pracoviska (2,79 ± 1,24) 
(staré vybavenie, zariadenie) a biologické riziká  (napr. 
výskyt a pôsobenie rôznych mikroorganizmov 2,78 ± 1,22). 
Nie menej stresujúco pôsobila na sestry aj rodina pacienta  
(rozhovory s príbuznými  kriticky chorého a umierajúceho 
pacienta) a v konečnom dôsledku aj oblasť riadenia 
a organizovania práce. Vzťahy s lekármi, vzťahy s inými 
sestrami, priamym nadriadeným, či oblasť profesionálneho 
rastu vnímajú sestry len ako mierne stresujúce. Najnižšiu 
váhu pripisovali sestry  stresujúco pôsobiacim faktorom v 
oblasti mobbingu a diskriminácie. 
 
Diskusia a záver 
 

Predkladaná práca je zameraná na analýzu 
stresujúcich situácií a stres vyvolávajúcich faktorov, ktoré 
pôsobia na sestry poskytujúce paliatívnu ošetrovateľskú 
starostlivosť (POS). Za najviac stresujúce označili sestry 
smrť a umieranie pacienta, pracovnú záťaž a faktory 
pracovného prostredia. 

Najväčšiu váhu pripisujú situáciám v spojitosti so 
smrťou a umieraním. Sprevádzanie umierajúceho pacienta, 
ale i následné vyrovnávanie sa so smrťou a umieraním patrí 
medzi najviac stresujúce situácie jednak v paliatívnej 
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ošetrovateľskej starostlivosti 235 ale aj v iných oblastiach 
ošetrovateľskej starostlivosti.236 237 

Ako druhý závažný stresor pôsobiaci v práci, uviedli 
sestry pracovné preťaženie vyplývajúce z nedostatku 
personálu, práce v časovej tiesni, či vykonávaní činností, na 
ktorú má kompetencie aj pomocný personál. Tretia, 
najčastejšie stresujúca oblasť predstavuje pracovné 
prostredie, konkrétne neadekvátne vybavenie pracoviska 
(napr. staré zariadenie a vybavenie). Ako uvádzajú autori238 
239 pracovné preťaženie, nedostatok personálu, či časová 
tieseň, sú označované ako najčastejšie stresujúce faktory 
v povolaní sestier celkovo a v POS obzvlášť.  Výskumy 240 
241 dokazujú, že nedostatočné personálne zabezpečenie 
sestrami má negatívny dopad na pacientov, vedie 
k častejším zdravotným problémom pacientov (napr. 

                                                 
235 Payne, N. 2001. Occupational stressors and coping as determinants of 
burnout in female hospice nurses. Journal of Advanced Nursing. 2001, 
vol. 33, no. 3, p. 396-405. 
236  LAMBERT, V. A., LAMBERT. C. E. 2008. Nurses´ workplace 
stressors and coping strategies. p. 38-44. 
237  McVICAR, A. 2003. Workplace stress in nursing: a literature 
review. p. 633-642. 
 
238 McVICAR, A. 2003. Workplace stress in nursing: a literature review. 
p. 633-642. 
239 LAMBERT, V. A., LAMBERT. C. E. 2008. Nurses´ workplace 
stressors and coping strategies. p. 38-44. 
240 STANTON, M., W. 2004. Hospital nurse staffing and quality of care. 
2004, no. 14-0029 [online].[cit. 2011-01-10]. Dostupné 
na:<http://www.ahrq.gov/research/nursestaffing/nursestaff.pdf>. 
241 CARAYON, P., GURSES, A. P. 2008. Nursing workload and patient 
safety – a human factors engineering perspective. p. 1-14. 
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častejšie pneumónie, šoky, srdcové zlyhanie, infekcie 
močového systému, nozokomiálne infekcie, zlyhanie pri 
resuscitácii, zvýšená mortalita, predĺženie hospitalizácie) a v 
konečnom dôsledku zvyšuje náklady na zdravotnú 
starostlivosť. 

Aj rodina pacienta bola sestrami označená ako 
stresujúci faktor.242 upozorňuje na to, že na sestry zvlášť 
stresujúco pôsobí nedostatočná príprava zameraná na 
zvládnutie emocionálneho náporu umierajúceho a jeho 
príbuzných. V tejto súvislosti je aktuálna otázka smerovaná 
kompetentným orgánom a vzdelávacím inštitúciám. Ako a 
v akom rozsahu je venovaná pozornosť príprave 
a vzdelávaniu sestier pre oblasť pôsobenia v POS? 
Stresujúce faktory, ktorých pôvodcom je rodina potvrdzuje 
aj medzinárodná štúdia. 243  Až 22,3 % registrovaných 
sestier zažilo útok alebo násilie (slovné, písomné, fyzické) 
zo strany pacienta alebo jeho rodiny. V pozadí tohto 
problému býva často nespokojnosť s pracovným časom, 
nejasnosti v pacientovej liečbe, fyzická záťaž, práca 
v časovej tiesni či neuspokojivé vzťahy na pracovisku. 

Stresujúco pôsobia aj vzťahy na pracovisku, vzťahy 
medzi personálom a nadriadenými.  O útokoch, násilí 
páchanom na sestrách, či už zo strany kolegov, priamych 
nadriadených alebo lekárov, hovoria viaceré štúdie (viď. 

                                                 
242 PAYNE,N. 2001. Occupational stressors and coping as determinants 
of burnout in female hospice nurses. p. 396-405 
243 CAMERINO, D. et al. 2007. Work-related factors and violance 
among nursing staff in the European NEXT study A longitudinal cohort 
study. International Journal of Nursing Studies. 2007, vol. 45, no. 1,                         
p. 35-50. 
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odkazy pod čiarou). Ide o oblasť paliatívnej ošetrovateľskej 
starostlivosti  ale aj iné odbory ošetrovateľstva. 

Na vzniku stresu u sestier sa môžu podieľať aj ďalšie 
faktory, úzkostné a negatívne afektívne prejavy (hnev, 
strach, znechutenie, nervozita), či pracovno-rodinné 
problémy, napr. práca na zmeny, cez víkendy, únava, 
nedostatok spánku verzus starostlivosť o deti, rodinu, 
plnenie úloh v domácnosti. 244 Dlhodobé pôsobenie 
stresorov pracovného prostredia, často vedie k vzniku 
syndrómu vyhorenia u sestier, pracujúcich v oblasti POS, či 
v starostlivosti o kriticky chorých.245 

Vyhodnotenie výsledkov potvrdilo, že sestry 
v našom súbore pociťujú stres najmä v situáciách, ktoré sa 
spájajú so smrťou a umieraním, z nadmernej pracovnej 
záťaže, z dôvodov nedostatočného personálneho obsadenia, 
nedostatočného vybavenia pracoviska. Uvedené stresory by 
bolo vhodné riešiť adekvátnym prístupom vedúceho 
manažmentu organizácie. Ako pomocné sa javia tréningy na 
zvládanie stresujúcich situácií, zvládanie emocionálneho 
náporu, využívanie efektívnej komunikácie a pod. 
Motivujúce by boli aj relaxačno - regeneračné pobyty, 
dovolenka, či iné stimuly zo strany zamestnávateľa ako 
prejav morálneho a (vzhľadom na dlhodobo  
poddimenzované finančné) spoločenského ocenenia. 
 

                                                 
244 JENNINGS, B. M. 2008. Work Stress and Burnout Among Nurses. 
p. 1-22. 
245 DIMUNOVÁ, L., KALÁTOVÁ, D. 2010. Výskyt syndrómu 
vyhorenia u sestier pracujúcich na oddeleniach intenzívnej starostlivosti. 
Zdravotnictví a sociální práce.  2010, roč. 5, č. 3-4, s. 36-39. 
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Duchovný a sociálny rozmer  
ľudského utrpenia 

Vansač Peter 
 
Abstrakt: Človek zasiahnutý utrpením na vyjadrenie svojej 
bolesti odpradávna používal rôzne výrazy, ktoré vyjadrovali 
aj intenzitu samotného utrpenia. Biblia nám predstavuje 
utrpenie v rôznych obrazoch a tak nám podáva ucelený 
pohľad na utrpenie. Ľudské utrpenie možno pochopiť len vo 
svetle utrpenia Ježiša Krista.  
 
Kľúčové slová: Choroba. Utrpenie. Zmysel života. 
 

Spiritual and social dimension of human 
suffering 

 
Abstract: Man stricken by the suffering for expressing its 
pain has used different terms to express the intensity of the 
suffering itself. TheBible is showing us suffering in 
different images and this way it gives us a comprehensive 
view of suffering. Human suffering can only be understood 
in the light of the suffering of Jesus Christ.  
 
Keywords: Disease. Suffering. Meaning of life. 
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Úvod  
 

Utrpenie je tak staré, ako je staré ľudstvo. Pohľad  na 
utrpenie bol po stáročia rôzny. Tento pohľad bol najviac 
ovplyvnený náboženstvom.  Starý zákon s utrpením človeka 
spája aj osobný hriech človeka a utrpenie je často  
prezentované ako neposlušnosť voči Bohu, teda trest za 
hriech človeka.  Iba kniha o Jóbovi prezentuje utrpenie ako 
skúšku človeka. Nový zákon vysvetľuje utrpenie v zmysle 
Kristovho utrpenia a Kristus utrpeniu vtláča pozitívnu 
hodnotu, ktorá prekračuje hranice tohto sveta. 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.  
 
Význam slova utrpenie  
 

Podľa synonymického slovníka utrpenie znamená 
súženie, trápenie, ťažkosti, starosti, bolesti muky a trýzeň.246 
Možno povedať, že človek trpí vtedy, keď prežíva nejaké 
zlo. Podľa Starého zákona sa utrpenie a zlo stotožňujú. 
Terminológia nemala osobitné slovo na vyjadrenie 
„utrpenia“, preto zlom nazývali všetko, čím človek 
trpel.Napríklad podľa knihy Deuteronómium falošný prorok 
alebo snár „musí zomrieť lebo vám hovoril, aby vás  od 
Pána vášho Boha; - a odstrániš zlo (utrpenie) zo svojho 
stredu“ (Porov: Dt12, 5). Alebo v knihe Kazateľ varuje 

                                                 
246 PISÁRČIKOVÁ, M., MICHALUS, Š.: Malý synonymický slovník, 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1987, s. 174.  
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autor pred nebezpečenstvom bohatstva, ktoré spôsobuje 
utrpenie, takto: „Je tu ešte iné zlo, ktoré som videl pod 
slnkom a ktoré ťažko dolieha na človeka. Je to človek, 
ktorému Boh dal bohatstvo, majetok  a slávu“ (Kaz 6, 1). 
„Bohatstvo môže zahynúť, ak s ním narábajú zle“ (Kaz 5, 
13). „Hľa toto je márnosť, toto je ozaj zlostná choroba“ 
(Kaz 6, 2). Gréčtina a podľa nej aj Nový zákon a staré 
grécke preklady Svätého  písma  používajú slovo „paschó“, 
ktoré znamená „som niečím postihnutý, cítim, trpím“ a teda  
toto slovo vyjadruje stav, v ktorom človek cíti bolesť 
a znáša utrpenie.247 

Podľa niektorých autorov (Wawrzyniak, Perič, 
Pinto), utrpenie je extrémny psychosomatický diskomfort 
plný bolesti, chronicity, disharmónie organizmu. Patients, 
patientia, passio znamená trpezlivé utrpenie, strpenie, ale aj 
duchovnú aktivitu, reflexiu, bdelosť a kladenie si otázky 
o zmysle utrpenia. Utrpenie otvára pohľad na nekonečný 
horizont k transcendentnu.248 

Podľa Špidlíka cirkevní otcova rozdeľujú utrpenie 
dvojako:  
1. utrpenie, ktoré  postihuje hriešnikov –  by malo byť 
trestom za hriech. Tento názor podľa Špidlíka zodpovedá 
antickému zmýšľaniu. Kresťanskému duchu  zodpovedá 
myšlienka Božieho trestu ako činnosť dobrého Boha, ktorý 
je lekárom. Tresty v rukách Božích sú ako liek v rukách 
lekárov. Tresty sú akoby novou teofániou, zjavením sa Boha 

                                                 
247JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha Trnava 1998, čl. 7. 
248ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 51. 
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a trest v hriešnikoviprebudí bázeň k Bohu a súčasne 
spôsobuje aj odpustenie hriechov, teda zbavuje zla a sú 
príčinou ospravedlnenia,  
2. utrpenie, ktorému sa nevyhnú spravodliví -  to sú tí, ktorí 
sa cvičia v čnostiach. K ich životu sa často pridruží núdza, 
žijú  o hlade a smäde, znášajú nadávky a iné utrpenie. 
Cirkevní otcovia považujú utrpenie za dôkaz čnosti pravých 
kresťanov. K idei skúšky sa pripája i myšlienka odmeny. 
Pre pohanov odmena bola sláva a pamiatku u ľudí. Utrpenie 
spravodlivého je pre svet svedectvom jestvovania Boha. 
Často čítame z dôb prenasledovania, že mučeníci sú 
nasledovníci trpiaceho Krista. Mučeník je ten, kto položil 
svoj život pre vieru. Vo východnej zbožnosti sú tzv. 
strastoterpci – tí, ktorí trpeli prenasledovanie, alebo napr. 
malé deti, ktoré boli zavraždené bez dôvodu. Utrpenie podľa 
Dostojevského má hodnotu vykúpenia.249 

Podľa Jána Pavla II.  Sväté písmo je veľkou knihou 
utrpení.250 Biblia zaznamenáva mnohoraké podoby utrpenia, 
najmä morálneho a snaží sa odpovedať na otázku o jeho 
zmysle.251 

 
 
 
 

                                                 
249ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita křesťanského východu, Řím, 
KřesťanskáakademieVelehrad 1983, 167-169.  
250JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha Trnava 1998, čl.  6.  
251ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 37.  
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Utrpenie  v Biblii 
 

V Biblii sa stretávame s utrpením, ktoré spôsobil 
hriech človeka a  následkom hriechu je nepokoj a nestálosť 
v osobnom živote. Napríklad  Kain, ktorý zabil svojho brata 
Ábela, nepriznal sa k svojmu hriechu, preto mu Boh hovorí: 
„hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne... Keď 
budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš 
nestály a túlavý na zemi“ (Gn 4, 12-14). Kain sa nechce 
k svojmu hriechu priznať. Napokon uzná svoj hriech, ale ani 
neprosí o odpustenie a preto utrpenie prechádza do 
zúfalstva, „môj zločin je väčší, než aby mi bol 
odpustený.“252 

Dávid, ktorý dáva zabiť hetejcaUriáša, aby si zobral 
jeho manželku za svoju, po napomenutí prorokom Nátanom 
uznáva svoj hriech a hovorí: „Zhrešil som proti Pánovi!“ 
Nátan  mu na to povedal: „Aj Pán ti odpustil hriech, 
nezomrieš!“ A ďalej mu hovorí: „že si však touto vecou 
zavinil rúhanie u Pánových nepriateľov, syn, ktorý sa ti 
narodí, iste zomrie!“ (Porov.  2 Sam 12, 13- 25). Dávid 
prežíval vlastnú tieseň a Biblia hovorí, že celú noc ležal na 
zemi a celý týždeň nejedol (Porov.: 2 Sam 12, 15-16).  

Choroba sa často dostáva do súvislosti s hriechom 
ako dôsledok vzbury proti Bohu alebo závažného porušenia 
zákona či predpisu. Tak sa náhle objavilo malomocenstvo 
u Mojžišovej sestry Márie, pretože „Mária a Áron hovorili 
zle o Mojžišovi preto, že sa oženil s kušitskou ženou.  
Avšak, na Mojžišovu prosbu bola po siedmych dňoch 

                                                 
252SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA, Spolok svätého 
Vojtecha Trnava 1998, poznámka k Gn4, 8-16,  s. 50. 
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očistená (Porov. Nm 12, 1-15). Podobne sa stalo po 
vyliečení malomocného Námana,keď po vykúpaní sa vo 
vodách Jordánu ochorel na malomocenstvoElizeov sluha 
Giezi, pretože bežal za Námanom po odmenu, hoci prorok 
mu to výslovne zakázal (Porov. 2 Kr 5, 1-27).253 

Keď sa utrpenie spojí s vierou, potom sa ono stáva 
skúškou, aby Boh ukázal, že pre neho sa oplatí trpieť.254 

Abrahám je ústrednou postavou v Starom zákone. 
Vyzdvihuje sa jeho poslušnosť, keď ho Boh povolal 
vysťahovať sa do Kanaánu (Porov. Gn 12, 1-9),  jeho viera 
v Božie prisľúbenie na novú zem a veľké potomstvo, ktoré 
mal dostať do dedičstva (Gn 15), jeho pohostinstvo voči 
cudzincom a jeho príhovor za Sodomčanov (Gn 18).255 Prvé 
prisľúbenie osobne prežívanej viery sa týka potomstva 
a zeme, na ktorej môže rozvíjať svoj život i v budúcnosti 
(Gn 12, 7).256Obetovanie Izáka je skutočnou skúškou 
utrpenia, kde má preukázať  poslušnosť a dôveru v Boha. 
Abrahám vie, že Boh zachová svoje prísľuby, nevie však, 
ako to uskutoční. Vyjadrením jeho dôvery v Boha  je 
odpoveď na Izákovu otázku, keď sa pýta: „Otče... kde je 
baránok na zápalnú obetu“?Abrahám odpovedal takto: 
„Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj“ 
(Porov. Gn 22, 7-8). Abrahám miesto, kde mal obetovať 

                                                 
253ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 39.  
254LÉON-DUFOUR, X. - DUPLACY,  J. a kol .: Slovník Biblickej 
Teológie, Zagreb 1990,  s. 1351.  
255HERIBAN, J.: Úvody do Starého i Nového Zákona s výberovou 

a tematicky zoradenou bibliografiou, SSV Trnava 1997, s. 166.  
256ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 34.  
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syna Izáka, nazval „Pán vidí“ (Gn 22, 14). Význam týchto 
slov je, že Pán vidí tieseň a trápenie človeka a postará sa , 
aby ju odstránil  a ubiedenému pomohol. U Abraháma sa to 
stalo tým, že Boh si obstaral náhradnú obetu za Izáka.257 

Najhlbšie teologické výpovede o utrpení môžeme 
nájsť v biblickom príbehu o Jóbovi. Kniha Jób rieši záhadnú 
otázku, prečo trpí spravodlivý človek a ako sa voči dobrému 
a svätému Bohu má správať človek postihnutý telesným 
alebo duševným utrpením. Táto téma sa v knihe rozoberá 
umeleckým spôsobom vo forme dialógov medzi trpiacim 
Jóbom a jeho tromi priateľmi o záhade utrpenia, ktoré Jóba 
postihlo. Podľa názoru starého semitského sveta, ktorého 
predstaviteľmi sú Jóbovi priatelia, utrpenie a nešťastie sú 
vždy trestom za hriechy. Proti tomuto vtedajšiemu 
všeobecnému presvedčeniu sa Jób vzpiera a vyhlasuje, že 
nie je hriešny, takže jeho nešťastie nemožno vysvetľovať na 
základe tézy, že utrpenie je trestom za hriechy.258Jób koná 
na základe vlastnej skúsenosti. Uvedomuje si totiž, že si 
nezaslúžil taký trest, ba vyznáva, že vo svojom živote konal 
dobro. Konečne aj sám Boh vyčítal jeho priateľom ich 
obvinenia a vyhlasuje, že Jób nie je vinný. Jeho utrpenie je 
utrpením nevinného. A pápež Ján Pavol II. zdôrazňuje, že: 
„treba ho prijať ako tajomstvo, ktoré človek svojim 
rozumom nevie pochopiť do hĺbky. Ak Boh súhlasil pokúšať 

                                                 
257SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO I NOVÉHO ZÁKONA, Spolok svätého 
Vojtecha Trnava 1998, poznámka k Gn 22, 14, s. 75.  
258ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 37.  
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Jóba utrpením, tak preto, aby sa dokázala jeho 
spravodlivosť. Utrpenie má charakter skúšky.“259 

V Starom zákone už badať premyslenú snahu 
prekonať mienku, že utrpenie je výlučne trestom za hriech, 
nakoľko súčasne Starý zákon podčiarkuje výchovnú 
hodnotu utrpenia. Takto sa v utrpeniach, ktoré Boh posiela 
Vyvolenému národu, skrýva výzva Božieho milosrdenstva, 
ktoré vedie národ k obráteniu. Utrpenie má viesť 
k obráteniu, teda k znovuzrodeniu dobra v človekovi. 260 
Pápež Benedikt XVI. poznamenáva, že už v Starom zákone 
podstatu biblickej zvesti netvorili abstraktné poznatky, ale 
nepredvídateľné Božie konanie. Toto konanie nadobúda 
dramatickú podobu v Ježišovi Kristovi. Keď Ježiš vo 
svojich podobenstvách hovorí o pastierovi, ktorý ide za 
stratenou ovcou, o žene, ktorá hľadá drachmu, o otcovi, 
ktorý vybehne v ústrety márnotratnému synovi a objíme ho, 
nie sú to iba slová, ale stavajú sa výkladom bytia a konanie 
jeho samého. 

V dejinách spásy, ktoré nám podáva Biblia, Boh 
vychádza v ústrety nám a snaží sa nás získať, aby sme 
spolupracovali na projekte lásky. Preto sa Ježiš identifikuje 
s ľuďmi, ktorí sú hladní, smädní, chorí, vo väzení. A každý 
skutok lásky blížnemu vzťahuje na seba, keď povie: 
„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších 

                                                 
259JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
13, 11.  
260JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
12.  
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bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Preto pojem blížny 
nadobúda konkrétnu podobu, lebo ktokoľvek  ma potrebuje 
a ja mu môžem pomôcť, je môj blížny tak, ako nám to 
naznačuje podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. 261 

Pápež Ján Pavol II. v apoštolskom liste 
SalvificiDoloris hovorí: „Podobenstvo o milosrdnom 
Samaritánovi patrí do evanjelia o utrpení, kráča spolu s ním 
dejinami Cirkvi a kresťanstva, dejinami človeka a ľudstva. 
Svedčí o tom, že Kristovo zjavenie o spásonosnom zmysle 
utrpenia sa nijako nestotožňuje z ľahostajnosťou. Práve 
naopak. Evanjelium je popretím proti nevšímavosti voči 
utrpeniu. Sám Kristus je predovšetkým v tomto podnikavý! 
Kristus plní mesiášsky program svojho poslania veľmi 
dôsledne, „On chodil, dobré robil a uzdravoval všetkých 
posadnutých diablom“ a jeho dobročinné skutky najviac 
vynikajú zoči-voči ľudským utrpeniam. Podobenstvo 
o milosrdnom Samaritánovi sa dokonale zhoduje s konaním 
Ježiša Krista“.262 

To Ježiš je milosrdným Samaritánom v tom 
najvlastnejšom zmysle. Berie na seba úlohu Samaritána, aby 
ukázal dobro v človekovi. Keďže Židia opovrhovali 
Samaritánmi a nevideli to dobro, ktoré Boh do nich vložil. 
Židia samaritánmi opovrhovali, avšak Ježiš svojim konaním 
chce prekročiť túto bariéru. Preto Samaritánke pri Jakubovej 
studni hovorí: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je 

                                                 
261BENEDIKT XVI.:  Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha 
2009, čl. 15-17.  
262JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
29.  
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ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi napiť“, ty ba si ho poprosila 
a on by ti dal živú vodu“ (Jn 4, 10). Tak ako ide hľadať 
„stratenú ovečku“ ,ako sa ujímal „mýtnikov a hriešnikov“ 
nemohol si nepovšimnúť raneného Žida, ktorý potreboval 
pomoc. „Bolo mu ho ľúto“ (Lk 10, 33). To je prejav, 
o ktorom často čítame vo svätom evanjeliu (por. Mt 15, 32; 
Mk 6, 34). Ježiš je naozaj ten, ktorý sa ujíma  raneného 
a ozbíjaného človeka a to hlavne na duši. 

V spomínanom liste pápež hovorí: „je dôležité 
v perspektíve večného života pre každého človeka „zastaviť 
sa“ ako milosrdný Samaritán pri utrpení blížneho, mať s ním 
„súcit“ a konečne poskytnúť mu pomoc. V Kristovom 
mesiášskom programe, ktorý je zároveň programom 
Božieho kráľovstva, každá pomoc blížnemu má zmysel 
a takáto láska má hodnotu večnosti“.263 

Pápež vidí toto podobenstvo o milosrdnom 
Samaritánovi v dvoch rovinách. Za prvé: konanie Ježiša tu 
na zemi sa úplne stotožňuje s konaním milosrdného 
Samaritána. Za druhé: Ježiš chce týmto podobenstvom 
vplývať na ľudské svedomie, aby človek nebol ľahostajný 
voči utrpeniu iného človeka.  

 
Kristovo utrpenie a trpiaci človek  
 

Ľudské utrpenie má najhlbší zmysel v Kristovom 
utrpení, lebo v jeho umučení je sústredené všetko ľudské 

                                                 
263JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
29.  
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utrpenie, ktoré on berie na seba.264 Preto ho prorok Izaiáš 
nazýva Mužom bolesti, ktorý „nemá podoby ani krásy, aby 
sme hľadeli na neho... Vskutku on niesol naše choroby 
a našimi bôľmi sa on obťažil..“ (Iz 53, 2-6).  Muž bolesti 
v tomto proroctve je „Baránok Boží, ktorý sníma hriech 
sveta“ (Jn 1, 29). On hoci bol nevinný, berie na seba 
utrpenie nás všetkých ľudí. Každý hriech človeka je vo 
svojej šírke a hĺbke príčinou Vykupiteľovho utrpenia. Ak sa 
utrpenie meria vytrpeným zlom, potom môžeme pochopiť 
slová proroka Izaiáša: „On však bol prebodnutý pre naše 
hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre 
naše blaho“ (Iz 53, 5). Ten, čo svojim utrpením a smrťou na 
kríži nás vykupuje, je jednorodený Syn, ktorého dal  Boh. 
Súčasne tento Syn jednej podstaty s Otcom trpí ako človek. 
Jeho utrpenie má ľudské rozmery, ktoré sú hlboké, hrozné 
a bolestné. Pretože v jednej Osobe je Boh i Človek – môže 
pojať veľkosť utrpenia a zla, ktoré je v človeku a zároveň 
v celom rozmere dejinného jestvovania ľudského 
pokolenia.265 

Kristus dáva odpoveď na otázku, ktorú si ľudia často 
kladiú a radikálne ju vyjadrila kniha Jób. Prečo trpí 
spravodlivý? Odpoveď nachádzame v slovách, ktoré Kristus 
vyjadril v Getsemanskej záhrade. „Otče môj, ak je možné, 
nech ma minie tento kalich! No nie ako ja chcem, ale ako 
ty“ (Mt, 26, 39). Tieto slová svedčia o opravdivosti lásky, 

                                                 
264ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 

Edícia Dialógy, Bratislava 2003, s. 52.  
265JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris, Apoštolský list o kresťanskom 

zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
17. 
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ktorú má jednorodený Syn voči svojmu Otcovi. Súčasne 
potvrdzujú opravdivosť jeho utrpenia. Kristove slová 
potvrdzujú ľudskú pravdu o utrpení a to, že trpieť znamená 
podstupovať zlo, pred ktorým sa človek chveje hrôzou. 
Getsemanská záhrada je miestom,kde sa utrpenie prejavilo 
pred očami Kristovej duše v celej svojej skutočnosti. Po 
slovách v Getsemanskej záhrade nasledujú slová vyjadrené 
na Golgote, ktoré svedčia o hĺbke prežívaného utrpenia. 
Keď Kristus hovorí: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma 
opustil?“, jeho slová nie sú len prejavom opustenia, ktoré 
zakúšal starozákonný človek a modlil sa ich v žalme 22 
(21). Kristus pre svoje hlboké spojenie Syna s Otcom 
pociťuje ľudsky nevyjadriteľné utrpenie pre hriech človeka, 
ktorý sa postavil medzi Otca a Syna. A práve týmto 
utrpením uskutočňuje vykúpenie a umierajúc môže povedať: 
„Je dokonané“ (Jn 19, 30).266 

Ježiš neprišiel, aby definitívne odstránil utrpenie 
a smrť, hoci ju pozbavil moci. Utrpenie teda neodstraňuje, 
ale prináša doň útechu.267 Preto Ján Pavol II. píše, že 
Kristovým utrpením sa každé ľudské utrpenie ocitá v novej 
situácii. Utrpenie je  vždy skúška, ktorá dolieha na celé 
ľudstvo. Veľkonočné tajomstvo kríža a zmŕtvychvstania 
môže byť posilou pre všetkých trpiacich ľudí, lebo slabosti 
všetkých utrpení môže prenikať tá istá Božia moc, ktorá sa 
prejavila v Kristovom kríži.  V tomto chápaní utrpenie 

                                                 
266JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris,  Apoštolský list o kresťanskom 

zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, 
čl.  18.  

267ŠTEFKO, A.: Dôstojnosť človeka v starobe chorobe a zomieraní, 
Edícia   Dialógy, Bratislava 2003, s. 53.  
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znamená otvorenosť  a vnímavosť voči činnosti spásonosnej 
Božej sily, ktorá sa v Kristovi ponúka ľudstvu. V Kristovi 
Boh zdôraznil, že chce pôsobiť predovšetkým cez ľudské 
utrpenie, ktoré je slabosťou a ponížením človeka že práve 
v ňom chce prejaviť svoju moc.268A preto hovorí duchovný 
spisovateľ Carvajal: „Čím bolestnejšia je choroba, tým 
väčšiu milosť potrebujeme.“269 

V 21. storočí má pre človeka zmysel len taký život, 
v ktorom niečo vybudoval, dosiahol materiálny zisk, 
pripadne moc a obdiv okolia. Takýto človek hodnotí aj 
iných podľa materiálnych kritérií úspechu. Niekedy je práve 
utrpenie pre človeka priestorom, kedy uvažuje nad tým, že 
ho choroba robí vnímavejším a radikálne sa mení jeho život 
i hodnotový rebríček.270  

 
Postoj súčasného  človeka k utrpeniu 
 

Pápež Benedikt XVI. v encyklike Boh je láska píše, 
že láska caritas bude vždy potrebná aj v najspravodlivejšej 

                                                 
268JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris,  Apoštolský list o kresťanskom 

zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, 
čl.  23. 

269 CARVAJAL, F., F.: Hovoriť s Bohom, Meditácie na každý deň, 2. 
časť Pôst Veľká noc, Lúč 1999, s. 200.  

270 HANOBIK, F,. GURSKÝ, J.: Humanizzácia v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti,  In: LACA, S. - DANCÁK, P. - LACA, 
P. (ed.): Spolupráca pomáhajúcich profesií v paliatívnej 
a hospicovej starostlivosti, Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. 
Alžbety Bratislava, Detašované pracovisko Kráľovnej Pokoja 
z Medžugoria Bardejov 2011, s. 122.  
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spoločnosti. Vždy totiž tu budú utrpenia, ktoré si vyžadujú 
útechu a pomoc. Vždy tu bude samota. Vždy tu budú aj 
situácie materiálnej núdze, v ktorých je nevyhnutná pomoc 
formou konkrétnej lásky.271 

Dnes sa veľakrát opakuje situácia, ktorú opisuje sv. 
evanjelista Ján, keď Ježiš prišiel do Jeruzalema a pri rybníku 
Betsata našiel chorého človeka, ktorý tridsaťosem rokov 
ležal na lôžku. Keď sa ho Ježiš opýtal: „Chceš ozdravieť?“ 
Chorý mu odpovedal: „ Pane nemám človeka, čo by ma 
spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa ta sám 
dostanem, iný ma predíde“ (Jn 5, 6-7). Akcent v tomto 
prípade je potrebné položiť na výčitku chorého človeka, 
ktorý sa žaluje na ľudí okolo seba: „Pane nemám človeka“ 
(Jn 5, 7), ktorý by mi pomohol, ktorý by so mnou trávil čas, 
ktorý by mi ošetril rany. Trpiaci človek bol osamotený. To 
je často situácia aj dnešného trpiaceho človeka - je 
osamotený. Buď je doma na lôžku, v nemocnici alebo 
v hospici, ale sám bez rodiny. Ba objavujú sa prípady, keď 
majú postaviť hospic v obytnej časti mesta alebo obce, ľudia 
protestujú a robia rôzne podpisové akcie. Stačí, keď si dáte 
do vyhľadávača na internete protesty proti hospicom 
a otvoria sa Vám články ako: Umierajte inde, Roky 
pripravovaný hospic nebude, nemá zmluvu s poisťovňou, 
Na Dobšinského namiesto škôlky hospic.272 Z nadpisu 

                                                 
271BENEDIKT XVI.:  Deus caritasest,  Spolok Svätého Vojtecha 2006, 
čl. 30. 
272http://ozene.zoznam.sk/cl/11246/101464/Umierajte-inde- 

http://trnava.sme.sk/c/6247894/roky-pripravovany-hospic-nebude-
nema-zmluvu-s-poistovnou.html 
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týchto článkov vidíme, že proti utrpeniu sa stavajú nielen 
jednotlivci, ale aj inštitúcie a že utrpenie nemá 
celospoločenskú podporu, ale je vytlačené kdesi na okraj 
spoločnosti. Tí, ktorí sa mu venujú z plnosti srdca, sú akýsi 
dobrodruhovia – v dobrom slová zmysle. Konajú tak, ako 
konal milosrdný Samaritán, Veronika, ktorá podáva Ježišovi 
ručník.  

Preto Benedikt XVI. v encyklike  Láska v pravde 
píše, že samota je jednou z najhlbších foriem chudoby.273 
Do tohto kontextu zapadajúJežišove slová: „Kde sú dvaja 
alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi 
nimi“ (Mt 18, 20).  
 
Záver 

Utrpenie má individuálny rozmer, ale aj sociálny. 
V individuálnom rozmere utrpením môže byť choroba, 
bolesť tela ale i posmech či pohŕdanie inými ľuďmi, výčitky 
svedomia, odlúčenie od blízkych a iné. Čiže, ako píše bl. Ján 
Pavol II, jestvuje telesné ale i duchovné utrpenie.274  Trpiaci 
človek sa pýta: Ako ho prekonať? Kde hľadať posilu 
v utrpení? Nájde sa človek, ktorý ma pochopí v mojom 
utrpení? Sú to veľmi reálne otázky, na ktoré máme hľadať 

                                                                                                   
http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-
bratislavy/zdravie/na-dobsinskeho-bude-namiesto-skolky-
hospic.html?page_id=82428 

273BENEDIKT XVI.:  Caritas in veritate, Spolok Svätého Vojtecha 
2009, čl. 53. 

274JÁN PAVOL II.: SalvificiDoloris,  Apoštolský list o kresťanskom 
zmysle ľudského utrpenia, Spolok svätého Vojtecha,  Trnava 1998, čl.  
6. 
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odpoveď v knihe utrpení275 v Biblii a v reálnom živote 
konať podľa príkladu milosrdného Samaritána (Porov. Lk 
10, 30-37).  
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  Hospice verzus zdravotné poisťovne 
 Veselská Magdaléna 

 
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá hodnotením financovania 
hospicovej starostlivosti na Slovensku na základe analýzy 
minimálnych zákonných požiadaviek na personálne 
zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o termninálne 
chorého pacienta. Príspevok má za cieľ nastoliť argumenty 
pre kompetentné inštitúcie k dosiahnutiu primeraného 
a spravodlivého financovania.  
 
Kľúčové slová: Hospic. Náklady. Personálne náklady. 
Zdravotná poisťovňa. 
 

Hospices versus Insurance Companies 
 
Abstract: The article is comprising with the evaluation of 
the financing of hospice care in Slovakia based on analyses 
of the minimum personal costs required by the Slovak 
legislation in health care of the terminal ill patient. The main 
aim of this article is to set the arguments for negotiations 
towards adequate and justified financing system.  
 
Keywords: Hospice. Costs. Personal costs. Health care 
services. 
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Úvod 
 
“Spôsob, ako ľudia zomrú ostáva v pamätí tých, 
ktorí žijú naďalej.”  

(Dame Cicely Saunders)276  
 

          Hospic je zdravotnícke zariadenie zamerané na 
starostlivosť o terminálne chorého pacienta a jeho blízkych. 
Hospicová starostlivosť sa zameriava na kvalitu života 
komplexným a holistickým prístupom v napĺňaní nie iba 
jeho fyzických potrieb medicínskej a ošetrovateľskej 
starostlivosti, ale aj psychologických, sociálnych a 
spirituálnych potrieb. Starostlivosť v hospicoch poskytuje 
multidisciplinárny tím odborníkov a laikov - lekárov, sestier 
a iných zdravotníckych pracovníkov, psychológov, 
špeciálnych pedagógov/liečebných pedagógov, sociálnych 
pracovníkov, duchovných a dobrovoľníkov. 

   Hlavným poslaním hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti je byť s človekom a byť pre človeka 
v posledných chvíľach jeho života. 
          Myšlienka hospicu vychádza z úcty k životu a z úcty 
k človeku, ktorý je jedinečnou a neopakovateľnou bytosťou. 
Hospic chorému a jeho blízkym garantuje, že: 
-   nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou, 
-   v každej situácii sa bude rešpektovať jeho ľudská 
dôstojnosť 
-   a v posledných chvíľach svojho života nezostane sám. 277 

                                                 
276 HALL S., PETKOVA H. a kol., Palliative care for older people 
[online]. Denmark: WHO Regional Office for Europe, 2011. s. 92. 
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Na Slovensku vznikli prvé paliatívne lôžka v roku 1995 
na onkológii z iniciatívy MUDr. Križanovej. Slovenská 
legislatíva po prvýkrát zadefinovala pojem hospic až v roku 
2000. Prvý lôžkový hospic bol otvorený v roku 2003 v 
Bardejovskej Novej Vsi pod vedením MUDr. Valkyovej. 

 
Hospice na slovensku - právna forma a systém fungovania 

 
      Na Slovensku dnes existuje 11 hospicov a 

paliatívnych oddelení zazmluvnených najväčšou zdravotnou 
poisťovňou VšZP, pričom 5 z nich funguje samostatne, 3 v 
kombinácii so sociálnymi službami a 3 ako súčasť liečebne 
alebo nemocnice. (tabuľka č. 1)  
 

                                                                                                   
277 DOBRÍKOVÁ-PORUBČANOVÁ, P.  Nevyliečiteľne chorí v 
súčasnosti. Význam paliatívnej starostlivosti. Trnava: SSV, 2005. s. 62. 
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 Z hľadiska analýzy zriaďovateľov a typu 
organizácie, 4 hospice boli zriadené Rímskokatolíckou 
cirkvou ako súčasť príslušnej diecéznej charity, pričom 
jeden z nich existuje ako samostatná nezisková organizácia. 
4 ďalšie hospice boli zriadené občianskymi aktivistami, z 
toho 3 fungujú ako neziskové organizácie a jeden ako 
občianske združenie. Jeden hospic bol zriadený obcou ako 
nezisková organizácia. Jeden z hospicov pri nemocnici je 
súčasťou neziskovej organizácie a dva hospice, resp. 
paliatívne lôžka pri liečebni a nemocnici sú súčasťou 
ziskových organizácií.  
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Náklady na hospicovú starostlivosť 
 
    Priemerné náklady na ošetrovací deň v hospici sa 

pohybujú od 55€ do 65€ podľa úrovne miezd na trhu práce v 
príslušnom regióne, energetickej náročnosti budovy hospicu 
a efektívnosti podporných činností. Výslednú hodnotu 
nákladov za lôžkodeň ovplyvňuje aj obsadenosť zariadenia. 
(obrázok č. 1) 

 

 
 

 
    Najväčšou položkou nákladov sú mzdy personálu, 

ktoré tvoria 60-70% celkových nákladov. Ostatné náklady 
tvoria priame náklady (lieky, strava, zdravotnícky materiál a 
pod.), energie a ostatné nepriame náklady. 

    Úhrady zo strany zdravotných poisťovní sa pohybujú 
od 40 do 55% sumy nákladov.  
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Analýza personálnych nákladov na zabezpečenie 
hospicovej starostlivosti 
 

    Existenciu a finančné zdroje pre hospicovú zdravotnú 
starostlivosť určujú schválené legislatívne podmienky 
Slovenskej republiky. V súčasnosti je v platnosti Výnos 
MZSR z roku 2008 o minimálnych požiadavkách na 
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení278.  

    V tabuľke č. 2 sú uvedené personálne požiadavky na 
hospic podľa platného výnosu a v tabuľke č. 3 prepočet 
zdravotných pracovníkov na 16 resp. 20 lôžok.. 

 

 

                                                 
278 Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na 
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých 
druhov zdravotníckych zariadení, Vestník Ministrstva zdravotníctva SR, 
ročník 56, čiastka 44, Bratislava, Obzor 2008. 
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Z hľadiska platnej legislatívy na Slovensku (Zákonník 

práce), pracovníci na hlavný pracovný pomer musia mať 
vyplatenú minimálnu mzdu podľa stupňa kvalifikácie279 
(Tabuľka č. 4) a celková cena práce na každého pracovníka 
zahŕňa príslušné odvody (tu pre jednoduchosť koeficient 
1,358). Naviac minimálna mzda pre sestry a lekárov bola 
stanovená osobitnými zákonmi 280 281, pričom pre sestry 
môžeme pre potreby výpočtu zobrať priemernú mzdu, ktorá 
predstavuje hodnotu 783,78€ a pre atestovaného lekára 

                                                 
279 Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. § 120 Minimálne mzdové nároky, ods. 
3 a 4, Zákonník práce, úplné znenie, Zbierka zákonov č. 341/2011, 
čiastka 108, Bratislava, IURA EDITION, s.r.o. 2011. 
280 Zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a 
pôrodných asistentiek. 
281 Zákon č. 512/2011 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
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1 461,10€. V prípade vedúcich pracovníkov je mzda 
zvýšená o 66€. Prepočet minimálnych mzdových nákladov 
na pracovníkov hospicu je vyčíslený v tabuľke č. 6, pričom 
prepočty minimálnej potreby pracovníkov sú v tabuľke č. 5.  
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    Z uvedených prepočtov vyplýva, že minimálny 

náklad na zákonom stanovený zdravotnícky personál, pri 
vyplácaní minimálnych miezd, je vo výške 39€ na jedného 
pacienta a deň hospicovej starostlivosti, resp. 36€ na 
lôžkodeň pri zohľadnení ďalšieho potrebného personálu 
podľa Koncepcie MZSR z roku 2006. Ako bolo vyššie 
uvedené, náklady na priamy personál tvoria v priemere 60-
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70% všetkých nákladov, čo predstavuje sumu minimálne 
40-45€.  

    Cena za lôžkodeň sa napriek tlaku hospicov 
prostredníctvom Únie poskytovateľov hospicovej 
starostlivosti a Asociácie hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti do dnešného dňa vyvíjala veľmi pomaly: 25€ 
(od roku 2007), 27,50€ (od roku 2010), 30,50€ (od 
1.12.2011), 32 € (od 1.4.2012). Od 1.7.2012 je hospicom 
poskytovaný príplatok 1,5 € na lôžkodeň, ktorý má 
zohľadňovať navýšenie miezd sestier a lekárov, ktoré ale 
v skutočnosti navýšili cenu o minimálne 5 € na 1 lôžkodeň 
(39€ z tabuľky 6 v porovnaní s hodnotou 25 € vypočítanej 
na základe analýzy personálnych nákladov na báze 
minimálnych mzdových nárokov v roku 2011).282 Od 
1.2.2012 sa v hospicoch poskytuje zdravotná starostlivosť 
tiež apalickým pacientom (pacientom v kóme) za úhradu 
45€ na lôžkodeň po neobmedzenú dobu.  

 
Záver 

 
Keby hospice a paliatívna starostlivosť neboli 

založené na entuziazme a odhodlaní ľudí nadšených pre 
službu životu, živené duchovnou a psychickou podporou 
prívržencov a držané nad vodou ochotou sponzorov, z 
ekonomického hľadiska rečou zdravotníkov by bolo 

                                                 
282 VESELSKÁ, M. Financovanie hospicov na Slovensku. In Quo vadis, 
management? Bratislava, 2011. s. 32. 
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potrebné konštatovať, že hospice na Slovensku sa 
nachádzajú v terminálnom štádiu svojej existencie. 283 

Financovanie hospicovej starostlivosti v situácii 
globálnej finančnej krízy je veľmi problematické 
a vyjednávanie so zdravotnými poisťovňami je náročné 
napriek predkladaným tu uvedeným argumentom. 
Zainteresované strany by sa mali zjednotiť na hľadaní 
efektívnosti na strane jednej, ale na zabezpečení kvalitnej 
stariostlivosti a nešetrení na financiách v záujme pacienta 
a klienta na strane druhej. 
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Úhrada zdravotnej starostlivosti poskytovanej 
poistencom v apalickom stave v hospicoch 

           Bobáková Svetlana, Čepigová Janka 
 
Abstrakt: Apalický syndróm je súbor príznakov funkčného 
výpadku mozgovej kôry – pallia, kedy zostáva zachovaná 
funkcia mozgového kmeňa. Je to veľmi typický, meniaci sa 
súbor klinických príznakov, ktorý doprevádza dynamicky sa 
vyvíjajúcu úpravu poškodenia mozgu. 
 
Kľúčové slová: Apalický syndróm. Perzistujúci vegetatívny 
stav. Medicínska starostlivosť. Ošetrovateľská starostlivosť. 
 
Health care provided to the insured in the State 
of apalickom in the reimbursement of hospices 

 
Abstract: Apalick syndrome-a set of flags of the failure of 
the cerebral cortex – pallia, when preserving the function of 
the brain stem. It is a very typical, a changing set of clinical 
signs, which are accompanied by a dynamically evolving 
treatment of brain damag. 
 
Keywords: Apalick syndrome. Perzistujuc vegetative state. 
Medical care. Nursing care. 
 
 
Charakteristika 
 
•  Prejavy poruchy vedomia a bdelosti – vigility;  
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•  zachovaný rytmus bdenia a spánku, chýba však schopnosť 
vnímania reality;  

•  pri otvorených očiach žiaden kontakt, žiadne cielené 
sledovanie pohľadom;  

•  občas otočenie hlavy a očí na optické a sluchové podnety;  
•  pri stimulácii mľaskanie, zívanie, grimasovanie, 

tachykardia, tachypnoe;  
•  pozitívny sací a úchopový reflex;  
•  generalizované zvýšenie svalového tonu;  
•  ojedinelé a necielené spontánne pohyby, občasné 

myoklónie;  
•  inkontinencia moču a stolice;  
•  zachované vegetatívne funkcie, niekedy nedostatočné.  

 
História 

 
r. 1899 Rosenblatt - 1.  zmienka o apalickom syndróme 
r. 1940 Ketschmer , r.1967 Gerstenbrand – klasický 

podrobný opis klinického obrazu 
r. 1972 Jennett a Plum – pomenovanie - tzv.vegetatívny stav  
Vegetatívny stav (VS) 
 
Najčastejšie príčiny VS: 
•  kraniotrauma;  
•  hypoxicko - anoxické poškodenie mozgu /najčastejšie po 

úspešnej KPR/; 
•  cievna mozgová príhoda; 
•  metabolické príčiny; 
•  infekčné ochorenia;  
•  toxické poškodenia mozgu;  
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Vegetatívny stav 
 
•  perzistujúci vegetatívny stav /PVS/ - ak vegetatívny stav 

trvá dlhšie než 11  mesiac po akútnom traumatickom 
alebo netraumatickom poškodení mozgu; 

–  je možná úprava vegetatívneho stavu   
•  permanentný vegetatívny stav /PMVS/ :  
 -   ak vegetatívny stav trvá bez známok  reverzibility   
        3 mesiace a viac od vzniku netraumatického     
        poškodenia mozgu;  
 -   12 a viac mesiacov po vzniku traumatického   
        poškodenia mozgu; 
 -   uzdravenie sa z vegetatívneho stavu sa považuje    
        za veľmi nepravdepodobné až nemožné. 
 
Prognóza   

Závisí na etiológii mozgového postihnutia a na stupni 
vegetatívneho stavu :  
-  lepšia prognóza - pacienti po    
   traumatickom postihnutí a mladší ľudia; 
-  pacienti s PMVS - obvykle 2-5 rokov od    
   stanovenia diagnózy;  
-  prežívanie nad 10 rokov – neobvyklé; 
-  prežitie nad 15 rokov - 1/15 000 – 1/75 000.   
 
Starostlivosť o pacienta 
•   Medicínska starostlivosť - neurointenzivistická 

starostlivosť,    najmä do 1mesiaca od poškodenia mozgu;  
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• Ošetrovateľská starostlivosť - cieľom je zaistiť všetkými 
prostriedkami moderného ošetrovateľstva  uspokojenie  
základných bio–psycho–sociálnych potrieb týchto 
pacientov  

 
Základná ošetrovateľská starostlivosť 
-  starostlivosť o výživu; 
-  starostlivosť o vyprázdňovanie; 
-  starostlivosť o hygienu a pohodlie; 
-  starostlivosť o prevenciu dekubitov; 
-  starostlivosť o dýchacie cesty; 
-  monitorovanie vitálnych funkcií; 
-  podávanie a aplikácia liekov; 
-  komunikácia a stimulácia. 
 

Algoritmus manažovania apalického pacienta 
•  do 1 mesiaca od inzultu – hospitalizácia na OAIM/KAIM; 
•  pacient s PVS – preklad na „apalickú jednotku“ vo 

vybratých lôžkových zariadeniach; 
• pacient s PMVS – umiestnenie v domoch ošetrovateľskej 

starostlivosti alebo v hospicoch. 
 
Indikácie pre uznanie úhrady ošetrovacieho dňa  v 
starostlivosti o apalických poistencov VšZP 
 
•  Perzistentný vegetatívny stav (PVS) bez známok 

reverzibility (minimálne 6 mesiacov od začiatku príčiny, 
ktorá daný stav vyvolala). 

•  Permanentný vegetatívny stav (PMVS).  
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Úhrada ošetrovacieho dňa za poistenca v 
starostlivosti o apalických pacientov je realizovaná na 
základe vopred schválenej písomnej žiadosti poskytovateľa. 
Poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená cenou za 
ošetrovací deň v starostlivosti o apalických pacientov je 
vykazovaná s diagnózou R40.2. 
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Spôsob dezinfekcie a čistenia prostredia 
pomocou prístroja Aerte AD 

Brezovský Milan 
 
Abstrakt: Nový prenosný dezinfikátor a čistič vzduchu 
Aerte ID je zariadenie pre používanie prevažne vo 
vnútorných priestoroch. Výrobok imituje proces, ktorý sa 
vyskytuje bežne v prírode – rozpad ozónu vplyvom 
prirodzene sa vyskytujúcich olefinov. Bi-produktom tejto 
reakcie sú hydroxilové radikály, ktoré sú vysoko nestabilné 
a reagujú – napadajú a ničia väčšinu známych druhov 
baktérií, vírusov a plesní.  
 
Kľúčové slová: Baktérie. Dezinfekcia. Germicídny žiarič. 
Hydroxil radikál. Plesne. Vírusy.  

 
Method of disinfection and cleaning of the 

environment with the unit Aerte AD 
 
Abstract: New portable unit Aerte AD for air disinfection 
and cleaning is a device designed for use in enclosed indoor 
spaces primarily. The unit replicates a process that occurs in 
nature through the degradation of Ozone by naturally 
occurring olefins. A bi-product of this reaction is the 
Hydroxyl radical which is highly unstable and reacts with 
bacteria, viruses and fungi by attacking most known species. 
 
Keywords: Bacteria. Desinfection. Germicidal lamp. Fungi. 
Hydroxil radical. Viruses.   
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Text príspevku 
 
1  Prečo je kvalita vnútorného ovzdušia tak 
dôležitá  

• Infekcie a ochorenia sa šíria po celom svete každý 
      deň a neobchádzajú ani Domovy dôchodcov.  
      Domovy sociálnych služieb, Hospice, Nemocnice a pod.,  
• Zhoršujeme si  život  centrálnym vykurovaním v 

domoch, klimatizáciou v úradoch a  klimatizáciou v 
nemocniciach. To isté možno povedať o 
kanceláriách, hoteloch, bankách, call centrách, 
školách a univerzitách. 

• Uzatvorený kontakt ľudí a patogény šíriace sa 
vzduchom, toto všetko vedie k degradácii kvality 
ovzdušia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
              Kdekoľvek s koncentrovanou populáciou      

 
Ľudia strávia 90 % času v uzatvorených priestoroch 

a nadychujú sa v priemere 15 000 krát za deň. EPA (Agentúra 
ochrany životného prostredia Spojených štátov) štúdie 
poukázali na to, že vnútorné ovzdušie je 3 až 5 krát viac 
znečistené ako vonkajšie. Vnútorné znečistenie je uvedené 
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medzi 5-imi najväčšími a najnebezpečnejšími rizikami 
zdravia a životného prostredia.  

Najbežnejšie alergény v domoch sú prachové roztoče 
(58 %), zvieracia srsť (45 %) , čistiace produkty (32 %) 
a plesne (31 %). V Anglicku sú odhady, že takýmito 
alergiami trpí najmenej 12 miliónov ľudí, ale príznaky nie sú 
zrejmé, pretože veľa ľudí si neuvedomuje, že by mohli byť 
alergickí na niečo, čo sa nachádza v ich vlastnom dome. 
(údaje Alergia UK 2012) 
Približne 25 % populácie v Európe trpí sennou nádchou. 1 
 
1.2 Oblasť zdravotnej starostlivosti 
 
Boj proti alergii / astme: 

 
25% Európanov trpí alergiami, t. j. 125 miliónov osôb 

** (10% Európanov trpí astmou, 18% v UK) (Mintel správy). 
WHO zaradila alergie medzi 4 najčastejšie chronické 
ochorenia.  
 
Boj proti baktériám a virusom:  
Kožná 
flóra 

•  MRSA - Staphylococcus aureus prežíva m
•  Acinobacter - prežíva na suchých 

povrchoch 

Črevná 
flóra 

•  Clostridium difficile, Spóry prežívajú me
roky  

•  Enterobacter, Klebsiella, E coli  
•  Norovirus prežíva až do 24 hodín 

Plesne • Aspergillus – prúdi vzduchom
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Boj proti zápachu: 
          

Väčšina z nás je každodenne vystavená nepríjemným 
pachom ako napríklad tabakový dym, silné vône z varenia, 
či mokrí maznáčikovia... 
 
Preto je stále dôležitejšie, aby sme každý deň čistili naše 
vnútorné ovzdušie - a k tomu  je veľmi vhodná technológia 
Aerte AD. 
 
2  Technológia Aerte AD - riešenie – “OH” 
 

• Už L. Pasteur  uznal, že vo vyšších nadmorských 
výškach infekcie boli nižšie. Tento prirodzený 
proces  

      dezinfekcie bol prisudzovaný v tej dobe účinkom 
ultra -    
      fialového žiarenia.  
• Neskôr, to bola prvá predstava, že tento prirodzený 

proces dezinfekcie je účinný iba za denného svetla.  
• Okolo roku 1969 Druett & Packman však zistili, že 

baktericídny faktor bol tiež aktívny počas noci.   
• Dark a Nash (1970) používajú zmesi ozónu a 

alkénov (olefínov) na liečbu E coli a Micrococcus 
albus ... .. Zistili, že niektoré olefíny boli vysoko 
baktericídne.    

• Ozón je prirodzenou súčasťou čistého vzduchu .   
• Olefíny sú prítomné v atmosfére v dôsledku šírenia 

ropných produktov  a prírodných rastlín.  
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• Aktívna ingrediencia, ktorá vzniká, je hydroxyl 
radikál, najviac oxidačný reaktívny kyslíkový druh.  

         Dezinfikátor ačistič vzduchu Aerte AD 2.0  využíva 
dve jednoznačné a vysokoúčinné metódy na ničenie 
vzduchom sa šíriacich  a povrchových mikroorganizmov - 
plazmový iónový generátor určený na uvoľnenie negatívne 
nabitých iónov a ozónu na odstránenie vzduchom šíriacich 
sa častíc a na vznik zložitých chemických reakcii 
s katalyzátorom  (látkou ktorá je v upotrebiteľnom 
zásobníku – cartridge), pri ktorých dochádza k tvorbe 
hydroxylových radikálov, ktoré sú emitované von 
z prístroja.  
        Tieto radikály sú reaktívne formy kyslíka, ktoré sú 
vysoko nestabilné a reagujú s baktériami, vírusmi a 
plesňami tým, že napádajú väčšinu známych druhov 
nachádzajúcich sa v nemocničnom prostredí vo vzduchu i na 
povrchoch, ako je Staphylococcus aureus (MRSA) a 
Escherichia coli a pod. 
         Aerte AD2.0 je technicky vyspelejším  inovovaným 
typom doposiaľ vyrábaného a úspešne používaného prístroja 
vzduchovej dezinfekcie Inov 8.   Je to  osvedčená 
technológia používaná  po celom svete pre  nemocnice, 
ambulancie, dentálne kliniky, opatrovateľské domy, 
zdravotné strediská, lekárne, veterinárske lekárstvo, školy, 
stravovacie zariadenia, hotely, reštaurácie, wellness a 
antiagingové centrá, uzavreté športové areály, domacnosti  
ako i ďalšie uzatvorené verejné a súkromné priestory.  
 
2.1 Čo je Hydroxyl Radikál ? 
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Hydroxyl Radikály sú molekuly tvorené cez photolýzu   
 

Chemická Reakcia: Limonén + O3 →0.85(0.65CI-
CH3-OO* + 0.35CI-OO*) +0.15(0.68(CIx-OO* + HCHO) 
+0.32(keto-limonén + CH2OO*). 

Je dosiahnutý celkový OH molárny výťažok 86% 
z ozonolýzy d Limonénu  
Pôvodná molekula sa potom stane voľným radikálom a bude 
reagovať s inými druhmi atómov a molekúl v dlhej sérii , 
tzv. reťazovej reakcii, kým proces dosiahne ukončenie fázy. 

To je skutočne kaskádovitá reakcia, ktorá pokračuje až 
kým všetky cieľové molekúly nezoxidujú.  
 
 
3 Výsledky niektorých testov 
3.1 Centre for Pathogen Control, Leeds University – 2007  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava – 
2010  
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Grafické vyjadrenie účinku prístroja (graf je zostavený 
z priemerných hodnôt) 
 
Záver: Vyhodnotenie meraní je dôkazom, že AD prístroj je 
účinný. Výhodou je tiež    
            nenáročná prevádzka a obsluha prístroja 
 
4  Výrobok Aerte AD2.0 
 
                                      
                                        
 
 
 
 
 
 
Bezpečný v obývaných priestoroch 

                           Rozmery:  195 (mm) x  
137 (mm) x 60 (mm) 
                           Hmotnosť  cca 850 gramov 
                           Elektrické napájanie:     12V DC, 
08A , 50/60 Hz  
                           Tichý chod – hlučnosť do 20 db 
                           Umiestnenie na stenu, alebo na 
stojane 
                           Ošetrený priestor až  do 300 m3 
                           Minimálna výdatnosť spotrebnej 
náplne 60 dní 
                           Externá úroveň ozónu pod 0,01 ppm    
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                           Žiadne filtre 
                                 

             Ako OH útočí na super-baktérie ? 5 

 
 
 
 
 
 
Keď nestabilný hydroxylový radikál reaguje s 
patogénom, radikál si často odoberie atóm z neho a sám 
sa stane  stabilnou molekulou.  
 
5 Záver - Prečo Aerte AD? 
 

• Účinnosť Aerte AD je Baktericídna, Virucídna, 
Fungicídna, Sporicidná a poskytuje osvedčenú 
ochrana pred prenosom patogénov šíriacich sa 
vzduchom,  

• Účinne redukuje nozokomiálne (spojené so 
zdravotnou starostlivosťou), infekcie, ako je MRSA, 
Norovirus, C difficile....., 

• Účinne znižuje infekčné mikroorganizmy šíriace sa 
vzduchom, ako TB, Aspergillus, chrípka, atď., 

• Účinne redukuje nepríjemné pachy, plesne a roztoče, 
• Bezpečná prevádzka 24 hod / deň, 
• Osvedčené výhody pre zdravotníctvo a iné odbory 

hlavne v porovnaní s germicídnymi žiaričmi, 
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• Efektívne behom niekoľkých minút, netrpia 
zotrvačnosťou filtračných systémov,  

• Rýchlo pôsobí na priebežne zavádzané patogény, 
  

Kontakt: 
 
Ing. Milan Brezovský PhD           
CHIROS MEDICAL  s.r.o.                           
Dlhé Diely III/29                           
841 04   Bratislava                         
E-mail: chiros@chirosmedical.sk 
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Hospicová webová stránka www.hospice.sk  
a možnosti spolupráce s ňou  

Kizák Juraj 
 

Abstrakt: Komunikácia samotných služieb organizácie je 
rovnako dôležitá, ako samotná služba blížnemu. Keď sa o 
nej nevie, nikto ju nemôže využiť. Fenoménom dneška pre 
komunikáciu je hlavne internet. stránky www.hospice.sk 
ponúkajú všetkým subjektom zviditeľnenie rôznymi 
spôsobmi, zdarma, umožňujúc tak, aby sa o nich  verejnosť 
dozvedela. 
 
Kľúčové slová: Hospice. Marketing. Vzťahy s verejnosťou. 
 

Hospice website www.hospice.sk and options 
cooperation with it 

 
Abstract: Communication of the service of the organization 
is as important as the service itself. When nobody knows 
about it, nobody can use it. The mainstream for 
communication today is Internet. The web page 
www.hospice.sk offers all organizations substantial visibility 
by different means, free of charge. It enables them that the 
public learns about them. 
 
Keywords: Hospice. Marketing. Relations with the public. 
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1. Komunikačné Trendy: 
 
Internet 
Mobil 
 
Facebook.com 
Twitter.com 
 
Príklad: 
Hospice.cz 
Asociacehospicu.cz 
Hospice.sk 
Facebook.com/hospichorice 
VLASTNÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
 
 
2. Čo je účelom našej (inštitucionálnej) 
existencie? Pomáhať...  
 
Komu pomáhame? Potrebným... 
 
Vedia však o nás!?! 
  
 
3. Marketing – potrebujú aj neziskové 
organizácie? 
 
Ano - Nie 
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4. Public relations, vzťahy z verejnosťou 
 
PR = súčasť marketingu 
 
 
5. Naša verejnosť 
 
klienti 
rodiny klientov 
sponzorovia, darcovia 
dobrovoľníci 
zákonodarci 
„lobisti“ 
podporovatelia 
zamestnanci 
spolupracovníci 
miestny ľudia, komunita 
dodávatelia 
…..................................... 
…..................................... 
…..................................... 
 
 
6. Ako sa  o nás Potrební dozvedia? 
 
Z počutia 
Z internetu 
 Vlastné webové stránky 
 Stránky venujúce sa hospicom, paliácii 
Iné: noviny, časopisy, TV, rádio, brožúrky... 
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„Kdo nie je na internete, akoby nebol...“ 
 
 
7. Ktoré webové stránky sú na Slovensku? 
Koľko hospicov? Relevantných organizácií, 
neziskoviek? Ako ich nájdem? Kontakty? Kde je 
naša organizácia? 
 
….............................................................................................
........ 
….............................................................................................
.................................................................................................
................ 
 
 
Príklad: Uľahčiť to potenciálnermu sponzorovi, ktorý má k 
hospicom „vzťah“? Ako? 
 
8. Spolupráca s Hospice.sk 
 
História: 
 
*2000 Hospice.cz a Hospice.sk spolu pre celé 
Československo  
Archív viď http://www.hospice.sk/hospice1/archiv_old.html 
 
(od 2005 prevod domény Hospice.cz na Ecce homo, o. s.  = 
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MUDr. Marie Svatošová, správca i naďalej Juraj Kizák) 
 
*2002 samostatné Hospice.sk  
*2012 Desiaty rok existencie Hospice.sk 
 
9. Hospice.sk do dnes   
 
Málo spolupracujúcich organizácií a ľudí 
Neúplná databáza organizácií 
 
10. Ciele Hospice.sk do budúcna: 
 
1. Propagácia hospicových subjektov* (jednotlivé hospice, 
zastrešujúce organizácie) 
2. Kontakty na všetky subjekty* 
3. Obecné informácie o hospicovej a paliatívnej 
starostlivosti (právne, zdravotnícke, sociálne, duchovné 
aspekty,...) 
4. Literatúra (odkazy, online elektronická databáza) 
 
 
11. Ako pokračovať aspoň dalších 10 rokov? 
 
Bez Vás to neide...  
Vašim kontaktom, príspevkom, názorom. Téma? Je len na 
Vás... Inšpirujte sa ďalej... 

Informujte 

Hospice.sk 
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12. Hospice.sk, jediný internetový rozcestník o hospicoch 
na Slovensku - „k Vašim službám“ 
 
 

 Máte aktivity v oblasti paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti? 

 Máte hospic, neziskovú organizáciu v tejto oblasti?  
 Potrebujete zviditeľniť Vašu činnosť na 

internete? 
 Chcete informovať verejnosť o Vašich službách? 
 Potrebujete aktualizovať údaje už uvedené u nás v 

Adresári? 
 Hľadáte prispievateľov a sponsorov? 

Dobrovoľníkov? 
 Chcete informovať o programoch pre 

dobrovoľníkov? 
 Chcete Vašim darcom povedať ako prispieť? Ako sa 

zapojiť? 
 Chcete zverejniť Váš účet pre sponsorov? 
 Chcete poďakovať sponsorom? Dobrovoľníkom? 
 Chcete dať na seba kontakt ľuďom čo Vašu pomoc 

potrebujú?  
 Chcete publikovať Vašu Žiadosť o prijatie vo Vašom 

hospici? Iné dôležité materiály v elektronickej 
podobe? 

 Chcete informovať o Vašich benefičných akciách? 
 Chcete sa podeliť so všetkými o Vašu Výročnú 

zprávu, knižku, či prednášku Vašich odborníkov?  
 Chcete sa podieľať na tvorbe Hospice.sk? 

 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

442

Chcete pomôcť rozvoju  paliatívnej a hospicovej 
starostlivosti formou rozširovania informácii 

medzi najširšiu verejnosť? 
 

Kontakt:  
 www.hospice.sk, info@hospice.sk ,  
Ing. Juraj Kizák, juraj.kizak@gmail.com  
+420 722 828 293   
Trytova 1123/1, 198 00 Praha 9, Česká republika 
(alebo: Rombauerova 5, 080 01 Prešov) 
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Rola Hospicjum w kształtowaniu postawy 
bezinteresowności 

Stokłosa Jolanta 
 
Abstrakt: Hospicja starają się, aby zasada 
bezinteresowności była nadal realizowana w hospicjach. 
Forum Ruchu Hospicyjnego organizuje spotkania 
szkoleniowo – formacyjne w Licheniu, na których wraca się 
do korzeni ruchu hospicyjnego – zasad Cicely Saunders, 
Ojca św. Jana Pawła II, Matki Teresy z Kalkuty, założycieli 
ruchu hospicyjnego w Polsce ks.Eugeniusza Dutkiewicza, 
ks. Józefa Gorzelanego, red. Halinę Bortnowską, prof. 
Joanne Muszkowską Penson. 
 
Kluczowe slowa: Hospicjum. Opieka paliatywna. 
Wolontariusz. 
 

Role Hospice in shaping the attitude of 
selflessness 

Abstract: Hospicja try to, to the principle of selflessness 
was still implemented in hospices. The Forum organises 
meetings formative training-Hospice Movement in lichen, 
which goes back to the roots of the hospice movement – 
Cicely Saunders, the policy of his father. John Paul II, 
Mother Teresa of Calcutta, the founders of the hospice 
movement in Poland.Eugene Dutkiewicz, ks. Joseph 
Gorzelanego, red.Halina Bortnowską, Prof. Joanne 
Muszkowską Penson. 
 
Keywords: Hospice. Palliative care. The Volunteer. 
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Tekst postu 
 
"Rola Hospicjum w kształtowaniu postawy 
bezinteresowności 
 
„….pragnę wyrazić uznanie i poparcie wszystkim, którzy 
prowadzą dzieła i podejmują inicjatywy mające zapewnić 
opiekę osobom poważnie chorym, trwale upośledzonym 
umysłowo i umierającym. Niech starają się, jeśli to 
konieczne, dostosowywać istniejące już struktury opieki do 
nowych potrzeb, aby żaden człowiek umierający nie pozostał 
opuszczony, osamotniony i pozbawiony opieki w obliczu 
śmierci. Taką lekcję pozostawili nam liczni święci i święte w 
ciągu stuleci, a ostatnio także Matka Teresa z Kalkuty swoją 
opatrznościową posługą…” 

„Godność człowieka umierającego” – fragment 
przemówienia Ojca św. bł. Jana Pawła II do uczestników 
zgromadzenia ogólnego papieskiej Akademii „Pro Vita” ,27 
luty 1999 r. 
 
2011 r. – 30 lat Hospicjum w Krakowie 
Pytania w roku jubileuszu – jaka jest postawa 

bezinteresowności po 30 latach? czy nadal jest 
realizowane skuteczne współczucie i czynne 
miłosierdzie zapisane przez Tych, którzy tworzyli 
krakowskie Hospicjum? 
Czynne miłosierdzie realizowane przez pierwszy 
zespół hospicyjny w Krakowie Nowej Hucie oparte 
było na: 
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1.  działalności Hanny Chrzanowskiej - pielęgniarki, która 
stworzyła zasady domowego pielęgniarstwa 
parafialnego, opiekując się chorymi w ich domach 
rodzinnych wraz z uczennicami i zakonnicami oraz 
wolontariuszami w latach 1959 – 1973, 

 2.  pracach Synodu Krakowskiego powołanego w 1972 r. 
przez Ks. kard. Karola Wojtyłę. W trakcie prac Synodu 
w każdej parafii powstał charytatywny Synodalny 
Zespół Studyjny, 

 3.  zadaniach przyjętych przez Synodalny Zespół Studyjny 
kościoła Arki Pana, powołanego przez ks. Proboszcza 
Józefa Gorzelanego i red.Hannę Bortnowską, który 
realizując czynne miłosierdzie opiekował się 
wolontaryjnie chorymi w oddziale zakaźnym szpitala 
im. Stefana Żeromskiego w Nowej Hucie w latach 1972 
– 1979.  

 Zasady zapisane przez twórców krakowskiego 
Hospicjum: 
1.  Hospicjum stara się pomóc pacjentowi w odzyskaniu 

równowagi psychicznej oraz uczynić wszystko, aby 
mógł żyć bez bólu, wśród bliskich i przyjaznych mu 
osób;  

2.  W trosce o chorego hospicjum stara się zjednoczyć  
      w pełnieniu opieki jego rodzinę, personel medyczny  
      i wolontariuszy;  
3.  Do opieki zapraszani są również przyjaciele chorego;  
4. Opierając swoją działalność na wartościach  

chrześcijańskich, stara się nieść pomoc wszystkim 
ludziom, bez względu na wyznanie, poglądy, sytuację 
rodzinną czy materialną. 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

446

W latach 1981 – 1993 opieka hospicyjna w Polsce 
była niesiona bezinteresownie przez zespoły wolontariuszy 
działające przy parafiach oraz stowarzyszenia pozarządowe. 

Do 1993 roku w Polsce było 49 zespołów 
hospicyjnych bezinteresownie służących umierającym 
chorym. 
1988 r. – pierwszy oddział opieki paliatywnej w Akademii 
Medycznej w Poznaniu; 
1991 r. – ustawa o zakładach opieki zdrowotnej – 
stowarzyszenia 
               świeckie i kościelne mogą powoływać zakłady 
opieki 
               zdrowotnej rejestrowane u wojewody; 
1993 r. -  powstają w każdym województwie poradnie 
leczenia  
                bólu i opieki paliatywnej;   
1994 r. -  pierwsza dotacja z budżetu Państwa na zakup 
sprzętu 
                dla poradni leczenia bólu i opieki paliatywnej;   
1994 r. -  powstają pierwsze stacjonarne pozarządowe 
hospicja 
                stacjonarne prowadzone przez wolontariuszy; 
1993 – 1997 – hospicja zaczynają zatrudniać pracowników.  
 
ZOZ - publiczne NZOZ – ngo 
 
1993 r. -  pierwsi pracownicy zostają zatrudniani w 
hospicjach; 
1997 r. -  Ustawa o finansowaniu służby zdrowia. 
Możliwość 
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     otrzymania dofinansowania  opieki hospicyjnej  
     z finansów publicznych;      
1998 r. – powstają pierwsze publiczne stacjonarne zakłady 
     opieki paliatywnej. 

Rodzi się pytanie: czy wolontariat hospicyjny nadal 
będzie obecny w hospicjach? 

Lata 1998 – 2003 debata o potrzebie bezinteresownej 
służby w hospicjach  

Ruch hospicyjny stara się o przyjęcie zasady, że w 
hospicjach zawsze są wolontariusze – osoby o różnych 
zawodach, towarzyszące chorym i ich 
rodzinom.  

W tym celu w 2003 roku Zarząd Ogólnopolskiego 
Forum Ruchu Hospicyjnego przyjmuje zasady nadawania 
certyfikatu hospicjom, określając w nim, co znaczy nazwa 
Hospicjum.  
 
Wg zasad certyfikatu HOSPICJUM 
 
1. to zespół ludzi opiekujących się chorymi w stanie 

terminalnym, głównie na choroby nowotworowe,  
2.   chory w nim jest najważniejszą osobą, 
3. zasadniczą cechą opieki hospicyjnej jest towarzyszenie 

choremu w ostatnim okresie życia, 
4. pomoc choremu jest niesiona przez zespół 

wielodyscyplinarny, aby odpowiedzieć na wszystkie 
potrzeby chorego, 

5.   opieka musi uwzględniać udział wolontariuszy, 
6.   daje wsparcie rodzinie chorego w czasie choroby i 

żałoby,  
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7.   opiera swoje działanie na wartościach chrześcijańskich, 
8.   w programie ma zapisaną formację i edukację, 
9. jest prowadzone przez non-profitowe stowarzyszenie 

pozarządowe lub organizację kościelną,  
10. łączy dla spełniania swoich celów ludzi dobrej woli. 
 
Lata 2000 – 2011  
Opieka hospicyjna i paliatywna jest prowadzona przez:  

- Hospicja pozarządowe;  
- Publiczne zakłady opieki paliatywnej;  
- Spółki z o.o. 

 
Rok 2011 - 2012 
Ustawa o działalności leczniczej 
 
Głównie dwa rodzaje zakładów opieki paliatywnej  
i hospicyjnej:  

- Publiczne 
- Prywatne 

Pozarządowe hospicja działają na zasadzie ustawy o 
działalności publicznej i wolontariacie. W dobie 
prywatyzacji służby zdrowia ponownie rodzi się pytanie o 
misję hospicjów –  
o bezpłatną opiekę hospicyjną dla wszystkich ludzi, bez 
względu na:  

•sytuację materialną,  
•wyznanie,  
•poglądy, 
•narodowość,    
•sytuację rodzinną.  
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Teraz ponownie jest nagląca chwila, aby powrócić do 
ideałów Cicely Saunders, Hanny Chrzanowskiej i Matki 
Teresy z Kalkuty, zapalać ideą innych, aby nie zamarła 
gotowość ofiarowywania siebie drugim. 

Ideę bezinteresownej pomocy winniśmy przekazywać 
nowo powstającym zespołom, aby nadal obok 
profesjonalnie przygotowanych pracowników byli  w nich 
wolontariusze, dający dar towarzyszenia choremu, wsparcie 
rodzinie w czasie choroby, a także po śmierci bliskiej osoby.    
 
Kontakt: 
Dr. Jolanta Stokłosa, prezes 
Towarzystwo Przyjaciól Chorych ,,Hospicjum in, św. 
Lazarza“ 
Ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków, Poľsko 
zarzad@hospicjum.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

450

Кроки впровадження  
системи надання  

паліативної допомоги 
Ševčuk Volodimir  

 
Розбудова комплексної системи   паліативної  

та хоспісної    допомоги в Закарпатті 
Глобальна ціль: Покращення якості життя тяжкохворих 
та їх родин і  доступу до високих стандартів медичного 
обслуговування через інституційне співробітництво 
           Конкретна ціль: Ефективне збільшення надання 
державних послуг для забезпечення в Закарпатській 
області доступності користування якісною паліативною 
допомогою тяжкохворим та членам їх родин незалежно 
від захворювання 

 
Steps system providing palliative care 

 
Забезпечення сталості проектів через втілення 

механізму комплексного фінансування : 
- Міністерства охорони здоров'я України; 
- Міністерство соціальної політики України 
на основі обов'язкового медичного страхування. 
Результат: 
 отримання  дієвої комплексної системи надання 
паліативної допомоги. 

ДДяяккууєєммоо  ззаа  ууввааггуу 
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Благодійна організація “ Спільне об'єднання соціуму 
” 
Україна, Закарпаття, 90300 
м.Виноградів, пл. Миру 4/52 
Тел.: +38(03143) 2 21 85 
моб.  0997375625 
E-mail: amr@sevlush.net 
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OBPa PO v malých zdravotnických zariadeniach 
Terezková Viera 

 
Abstrakt: Bezpečnosť je neoddeliteľná súčasť nášho 
každodenného života. Identifikované riziká vo vzťahu 
k pracovnej činnosti je potrebné eliminovať alebo 
redukovať. V odvetví zdravotníckej starostlivosti je dôležité 
venovať zvýšenú pozornosť najmä psychickej a fyzickej 
záťaži. Pri ručnej manipulácii s bremenami a pri 
opakovaných činnostiach môže dôjsť poškodeniu podporne 
– pohybovej sústavy.  
 
Kľúčové slová: Bezpečnosť. Ochrana. Záťaž. 
 

OBP and PO in small health-care facilities 
 
Abstract: Safety is an integral part of our daily lives. The 
identified risks in relation to the activity, it is necessary to 
eliminate or reduce. In the fields of health care, it is 
important to pay close attention, in particular, mental and 
physical stress. In the manual handling of loads and damage 
may occur during repeated operations in the alternative-
skeletal disorders. 
 
Keywords: Security. The Protection. The Load. 
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Text príspevku 
 

Bezpečnosť je neoddeliteľná súčasť nášho 
každodenného života. S bezpečnosťou sa stretávame 
dennodenne. Berieme ju ako samozrejmosť. Či je to 
bezpečnosť novorodenca, batoľaťa, bezpečnosť cestnej 
premávky alebo bezpečnosť nášho domova. Zabezpečujeme 
ju bez toho, aby sme si uvedomovali jej dôležitosť. 

Takou istou je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci, ktorú veľa krát berieme na ľahkú váhu, dokonca ako 
príťaž, či nutné zlo, ktoré nám určuje zákon. Nielen 
podnikatelia, zamestnávatelia, ale aj samotní zamestnanci 
ignorujú bezpečnosť pri práci. Ľahostajne pristupujú 
k dodržiavaniu príkazov, zákazov, bezpečnostných 
pokynov, alebo porušovanie pracovných postupov, 
nepoužívanie predpísaných osobných ochranných 
pracovných prostriedkov atď.. Až do chvíle kým sa nám 
niečo nestane. Každé nerešpektovanie, neznalosť môže 
spôsobiť nežiadúce poškodenie zdravia. Našou úlohou je 
učiť sa uvedomelosti v oblasti bezpečnosti pri práci.  
 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení 
neskorších predpisov je zákon o prevencii. Jeho úlohou je 
vytvárať bezpečné a vhodné pracovné podmienky, pracovné 
prostredie, aby nedochádzalo k nežiadúcemu výskytu 
pracovných úrazov, chorôb z povolanie, iných poškodení 
zdravia, nebezpečných udalostí, priemyselných havárií. 
Zamestnávatelia  sú povinní identifikovať riziká 
a nebezpečenstvá vyplývajúce z pracovnej činnosti, obsluhy 
strojných zariadení, prípadne manipulácii s chemickými 
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látkami atď. prijímať opatrenia, kontrolovať ich plnenie 
a informovať o tom zamestnancov. 

Bezpečnosť pracoviska je potrebné zabezpečovať 
technickými, organizačnými a výchovnými opatreniami, 
lebo iba tak môžeme minimalizovať riziko poškodenia 
zdravia. K tomu nám napomáhajú nariadenia vlády, ktoré 
podrobne rozpracúvajú rôzne oblasti práce.  
V pracovnom procese na človeka vplýva veľa faktorov, ako 
je hluk, biologické faktory, chemické látky, práca v noci, 
psychická, senzorická, fyzická záťaž, práca v teple 
a v chlade, monotónnosť a atď.    

Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci je obsiahnutá v Zákonníku práce č. 311/2001 Z .z. , 
v znení neskorších predpisov v ustanoveniach, ktoré riešia 
špecifické požiadavky bezpečnosti práce.  

V odvetví zdravotníckej starostlivosti je dôležité 
venovať zvýšenú pozornosť psychickej a fyzickej záťaže.  

Pri ručnej manipulácii s bremenami a pri 
opakovaných činnostiach, ktoré môžu spôsobiť poškodenia 
podporno–pohybovej sústavy je zamestnávateľ povinný 
uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní 
opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, 
vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Medzi 
všeobecné zásady prevencie patrí napr. vylúčenie 
nebezpečenstva a z neho vyplývajúce riziká, posudzovanie 
rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas 
používania pracovných prostriedkov, materiálov látok atď. 
uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred 
individuálnymi ochrannými opatreniami, prispôsobovanie 
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práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku, 
zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností 
najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného 
prostriedku, pracovných postupov s cieľom vylúčiť alebo 
zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej 
práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca, 
vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci atď.  
„Práca s bremenom – klientom“ 

Neberme doslova klienta za bremeno. Ale klient, 
ktorý je ležiaci stáva sa určitým spôsobom bremenom pre 
zamestnanca, počas určitých úkonov súvisiacich s jeho 
ošetrovaním, zabezpečovaním hygieny, polohovaním a pod. 
V prípade, že zamestnanec takúto prácu vykonáva dlhodobo 
a bez pracovných pomôcok, ktoré by mu uľahčili prácu 
s bremenom, dochádza k trvalému poškodeniu podporno–
pohybovej sústavy, možná choroba z povolania, pracovné 
úrazy. 

Charakteristika bremena: Hmotnosť bremena je 
faktor, ktorý sa najčastejšie uvádza ako skutočná príčina 
nebezpečenstva. Hodnota hmotnosti bremena pre ručnú  
manipuláciu je rôzna v závislosti od podmienok ručnej 
manipulácie, veku a pohlavia zamestnanca. 

Dobrá fyzická kondícia uľahčuje vykonávanie 
pohybov spôsobmi, ktoré chránia chrbticu. 

Rizikové faktory: bremeno, vynaložená námaha, 
pracovisko, činnosť vyžaduje ďalšie nároky atď. 
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Preventívne opatrenia 
 

Po identifikovaní rizík je potrebné ich eliminovať 
alebo redukovať. Jedným z najlepších preventívnych 
prístupov je,  že sa vyhneme priamemu vystaveniu 
zamestnancov ručnej manipulácii. Tieto opatrenia však 
sťažujú manipuláciu s ľuďmi v nemocniciach, treba dbať aj 
o dôstojnosť pacienta. 

Rizikovej ručnej manipulácii sa možno vyhnúť 
používaním zdvíhacieho zariadenia alebo prenášacích 
koľajníc. Množstvo manipulačných činností s pacientmi ( 
lôžko – stolička, lôžko – nosidlo, lôžko – vaňa) vplýva na 
rizikové faktory súvisiace s chrbticou najmä v dôsledku 
hmotnosti pacientov, klientov, zaujatých polôh tela atď. 
 
Typy pracovných prostriedkov:  

- podporné systémy pre telo; 
- prenášacie koľajnice; 
- výškovo nastaviteľné lôžko, vaňa; 
- klzné plachty; 
- prenášací stôl, stolička, lôžko; 
- rotačný disk;  
- vozík prispôsobený výške písania, atď. 

Stres – psychická záťaž 
 

Stres môže mať mnoho účinkov na telo a myseľ. 
Jedným z hlavných je napätie v svaloch. Ak sa svaly na 
chrbte stiahnu a zostanú v tejto polohe, zvýši sa tlak na 
medzistavcové platničky, čo môže mať negatívny vplyv na 
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ich stav. K psychickej záťaži dochádza aj v sústavnom 
vystavení sa rôznym situáciám, či už je to komunikácia 
s klientmi, s príbuznými, s kolegami. 

Osobitnou skupinou sú technické zariadenia, ktoré 
s ohľadom na ich charakter a rozsah používania 
reprezentujú zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia života 
a zdravia osôb a spôsobujú hospodárske škody. Sú to 
vyhradené technické zariadenia, preto aj im treba venovať 
stálu pozornosť. 
 
Záver  
 

Bezpečnosť reprezentuje najmä ochranu človeka, 
jeho záujmov, psychického i fyzického zdravia. Organizácia 
bezpečnosti práce v podmienkach spoločnosti sa  stala 
neoddeliteľnou súčasťou všeobecnej organizácie práce a je 
dôležitým funkčným nástrojom zvyšovania kultúry 
postavenia človeka v pracovnom procese. 
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ZÁVER 
 
Vážení čitatelia, dostáva sa Vám do rúk zborník, 

vyjadrujúci názory na momentálnu situáciu v oblasti 
hospicovej a paliatívnej starostlivosti u nás. Obsahuje v 
stručnosti mnohé  skúsenosti i vedomosti overené  
praxou  tých, ktorí sa tejto  problematike rozumejú a 
venujú s láskou a celým svojim srdcom.  

  Zborník je určený tým, ktorí v tejto oblasti 
pracujú, ktorí ju študujú i tým, ktorí tvoria k nej 
legislatívu, nakoľko podáva závažné a dôležité 
informácie i odporúčania, ale napokon i otázky  a 
odpovede, ako v nej pokračovať v tomto  zložitom 
období. 

  Ako to už býva na každej súcej konferencii, aj 
na tejto - najmä v kuloároch sa nadviazali nové 
známosti, získali vedomosti,  vymenili  skúsenosti. Život 
však pokračuje ďalej a preto je vhodné to fluidum 
dobra, ktoré bolo na každom kroku cítiť,  vidieť, počuť 
a zažiť, prípadných chýb sa do budúcna  vyvarovať a 
na zlo zabudnúť. Aj toto sú argumenty,  ktoré  
organizátori  berú  na  zreteľ  pri  organizovaní 
budúcoročnej  konferencie tohto druhu, ktorá  by   mala   
byť v Prešove. Táto sekcia  by  však rokovala osobitne  
v exkluzívnych  priestoroch Poľsko-slovenskom dome 
na Radničnom námestí  v Bardejove. 
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Úprimne ďakujeme bez rozdielu všetkým, ktorí  
sa akoukoľvek  mierou  podieľali  na  príprave  a 
realizovaní  tejto medzinárodnej konferencie, ktorá 
ponúka možnosti riešenia mnohých problémov, 
ťažiacich našu stále rozvíjajúcu sa spoločnosť. 

        
         Jozef Krajči a Radoslav Micheľ 
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Hospic MatkyTerezy 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 starostlivosť 
ľuďom v terminálnom štádiu choroby. Hospic garantuje, že 
pacient nebude trpieť neznesiteľnými bolesťami 
a v posledných chvíľach života nebude sám. 
 
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, 



Quo vadis hospic... 
František Hanobik, Jozef Krajči, Ján Gurský, Martina Proněková,  

Radoslav Micheľ, Zuzana Korbová, Gabriela Malinková 
--------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

461

 

 
 
 
 
 
 
 

 

- možnosť krátkodobého umiestnenia chorých pre 
odbremenenie príbuzných. 
 
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: hospicbj@gmail.com 
www.hospicbj.webnode.sk 
 
Občianske združenie Hospic Božieho Milosrdenstva 
Kontaktná adresa: Stöcklova 9, 085 01 Bardejov 
Číslo účtu: 1573726153/0200 

IČO: 37797760 
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