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Nejspíše už jste absolvovali mnoho návštěv u lékaře, 
různých vyšetření, lékařských zákroků, možná i déle-
trvající a namáhavou léčbu. Teď stojíte tváří v tvář in-
formaci, že Vaše nemoc není na ústupu a není mož-
né ji vyléčit. Nelze slovy popsat, jak se cítíte... strach, 
nejistota, ztráta pocitu bezpečí, šok,... Co teď? Co se 
bude dít? Jak se bude nemoc dále vyvíjet? Co moji blízcí? 
Mám jim o tom vůbec říct? V hlavě máte spousty otázek          
a myšlenek... 

Někdy je o závažné diagnóze informován dříve rodinný 
příslušník nežli sám pacient – mnohdy v tomto rodina 
a někdy i odborníci vidí výhodu. Nechtějí nemocného 
člověka rozrušit, přitížit mu, volí milosrdnou lež či za-
tajování skutečnosti. Zkušenosti jsou však takové, že 
vždy se vyplatí jednat s nemocným na rovinu a pravdivě. 
Být informován o zdravotním stavu je jeho právo, stej-
ně jako rozhodnout se tohoto práva nevyužít. Nemoc-
ní navíc „pravdu o své nemoci“ dříve či později vytuší                  
a zatajování pak blokuje další komunikaci. 

Pro nemocného a jeho nebližší je vždy lepší, mají-li    
veškeré dostupné informace, vysvětlí-li jim někdo citlivě 
a srozumitelně to, jak nemoc pokračuje, jaké jsou mož-
nosti vývoje onemocnění a také možnosti další léčby. 
Pokud se situace týká dětí, také ony by měly být infor-
movány – přiměřeně svému věku a rozumovým schop-
nostem. Děti jsou rovněž velmi citlivé na atmosféru 
v rodině a brzy vytuší, že něco není v pořádku. Tam, kde 
nejsou žádná tajemství, může docházet k vzájemnému 
sdílení a podpoře. Pro všechny zúčastněné je tato situ-
ace náročná a lépe se snáší mezi blízkými, v atmosféře 
důvěry.  

Máte-li obavy, nejste-li si jistí jak na to, nebojte se využít 
konzultaci s odborníky v Poradně Alej (viz. str. 13).
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Pokud jste se právě dozvěděli, že Vaše onemoc-
nění nebo onemocnění někoho Vám blízkého 
je vážné a nevyléčitelné, pak tato publikace byla 
sepsána, aby se stala průvodcem ve Vaší nelehké 
situaci...

Neléčitelné onemocnění? Co teď...?



vysoce profesionální ošetřovatelskou péči o těžce ne-
mocného pacienta,
odbornou paliativní léčbu (léčbu nepříjemných přízna-
ků onemocnění – bolest, dušnost, zvracení, apod.), 
vedenou zkušeným lékařem, 
nepřetržitou dostupnost zdravotnického personálu 
(7 dní v týdnu, 24 hodin denně),
zaučení rodiny a blízkých v pečování o nemocného 
(manipulace s osobou na lůžku, sledování důležitých 
údajů, pomoc při podávání stravy, atd.), 
konzultace po telefonu,
odborné sociální poradenství, zahrnující doprovázení 
těžce nemocného a jeho blízkých v náročné životní 
situaci, psychosociální podporu, informování o sociální
pomoci a možnostech finanční a hmotné pomoci,
odlehčovací službu – odlehčení rodině při péči o blíz-
kou osobu (umožnění odpočinku pečujících jejich za-
stoupením pracovníky domácího hospicu),
zapůjčení speciálních zdravotnických pomůcek, kte-
ré ulehčí péči a zároveň zvyšují komfort nemocnému      
a pomůcek, bez nichž by propuštění do domácí péče 
ani nebylo možné.
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Co je to domácí hospic, komu a jak poskytuje své služ-
by? Domácí hospic je zařízení, které poskytuje profesi-
onální zdravotně - sociální služby v terénu, tj. v domác-
nostech svých klientů. Klienty domácího hospice jsou 
lidé s vážným onemocněním, které je ohrožuje na životě 
a již se nedá vyléčit. To, že je onemocnění neléčitel-
né však neznamená, že nevyžaduje odbornou zdravot-
ní péči. Léčba nevyléčitelně nemocného člověka, tzv. 
paliativní léčba, nevede k vyléčení, ale vede k zajištění 
co možná nejvyšší kvality života nemocného. Paliativní 
léčba odstraňuje nepříjemné příznaky takto závažného 
onemocnění, zejména pak bolest. 

Domácí hospic poskytuje:

Veškeré služby jsou „šité na míru“ klientovi – přizpůso-
bují se jeho potřebám a zdravotnímu stavu, především 
pokud jde o pravidelnost, čas a náplň návštěv či kon-
zultací. 

O klienty domácího hospice pečují profesionálové, kteří 
neustále prohlubují své znalosti a dovednosti v oboru.           
V hospicovém týmu pracuje lékař, zdravotní sestry, so-
ciální pracovníci, pečovatelé. Rovněž lze využít služby 
psychologa a duchovního pracovníka. Domácí hospic 
pomáhá se zajištěním dostupnosti kvalitní zdravotně- 
sociální péče těm, kteří se rozhodnou, že chtějí svůj čas 
prožít doma, se svými blízkými.

•

•

•

•

•
•

•

•
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Domácí hospic 
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Ačkoli je ošetřování a pečování o blízkou osobu doma 
náročné, není třeba se toho bát. S odbornými úkony 
Vám pomohou profesionálové a základní péči po za-
učení zvládnete sami. Základní informace by Vám 
měl poskytnout praktický lékař, můžete si je také vy-
hledat sami na webových stránkách www.hhv.cz nebo 
www.umirani.cz. Rovněž Vám rádi se vším poradíme 
my, v Domácím hospici Vysočina, o. p. s..  Samozřejmě 
ale máte právo si vybrat takového poskytovatele péče, 
který Vám bude vyhovovat. 

Ošetřování nemocného doma Sociální pomoc

Vážná nemoc ohrožuje také existenční jistotu rodiny, 
zejména, je-li nemocný v produktivním věku, byl-li živi-
telem rodiny. Dlouhodobá pracovní neschopnost výz- 
namně mění finanční situaci rodiny a nemoc navíc 
mnohdy zvyšuje náklady rodinného rozpočtu. Na co má 
v této situaci nemocný nárok? Stěžejní finanční dávkou 
je (kromě dávky v pracovní neschopnosti „nemocen-
ské“) příspěvek na péči. Ten je určen všem, kteří jsou 
závislí na pomoci jiné osoby.  Nemocným také vzni-     
ká nárok na mimořádné výhody I. - III. stupně, nárok 
na příspěvek na dopravu, atd. Nemocný má také ná-
rok na některé pomůcky a služby, které jsou hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění. Podrobnější informa-
ce Vám opět rádi sdělí sociální pracovníci domácího 
hospice.
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Před tím, než bude nemocný propuštěn do domácí 
péče, je potřeba se na ni připravit: 

Nepohyblivý pacient potřebuje pomáhat se všemi úkony 
péče o vlastní osobu. Zdravotní sestry z domácí hospi-
cové péče Vás naučí vše potřebné: ukáží Vám jak mani-
pulovat s osobou na lůžku, jak zajistit potřebnou výživu 
a pitný režim, hygienu, jak předcházet proleženinám, 
poradí, co zakoupit a co žádat od lékaře, aj.

Kromě zajištění tělesných potřeb je důležité neopome-
nout duševní pohodu nemocného. Najít (nejlépe spolu 
s ním) aktivitu, které by se mohl věnovat, která by jej 
bavila a naplnila jeho volný čas. Také pečující se ne-        
může věnovat jen pečování a měl by mít prostor sám 
pro sebe a své zájmy. Předchází tím tzv. syndromu vy-
hoření –  celkovému vyčerpání.

•
•

•
•

zjistit si informace o tom, co bude péče obnášet,
vybavit se potřebnými pomůckami – polohovací     
postelí, chodítkem, toaletním křeslem, plenkovými 
kalhotkami, ošetřující kosmetikou a dalšími hygie-
nickými potřebami (mnohé z tohoto je možné získat          
na předpis od ošetřujícího lékaře),
zajistit si léky, které musí nemocný pravidelně užívat,
nezapomenout se informovat na léčbu bolesti.
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Jak už jsme zmínili v přechozí kapitole, péče o vážně ne-
mocného člověka je náročná. Pečující si potřebují občas 
odpočinout. Ideální je, když je pečujících více a mohou 
se v péči střídat. Pakliže to není možné, mohou využít 
profesionálů, kteří je v péči zastoupí (v rámci domácí 
hospicové péče jsou poskytovány odlehčovací služby). 
Toto zastoupení je však možné jen na omezený čas. Po-
kud si člověk potřebuje odpočinout déle, nebo si něco 
zařídit, popř. má plánovanou operaci, musí využít po-
moci jinde. Jednou z možností je umístění nemocného 
v nějakém zdravotnickém zařízení, ideálně tam, kde je 
možné pokračovat v odborné paliativní léčbě.

Když si rodina potřebuje odpočinout, 
nebo nemůže pečovat doma
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Speciálně k tomu byly vytvořeny Rodinné pokoje          
v nemocnici v Novém Městě na Moravě. 
Cílem Rodinného pokoje je, aby měl člověk v posledních 
chvílích svého života zajištěné důstojné umírání a tyto 
jeho poslední chvíle s ním mohli strávit i jeho nejbliž-
ší. Rodinný pokoj vytváří podmínky pro to, aby umíra-
jící pacienti a jejich doprovázející blízcí mohli společně 
důstojně prožít tuto obtížnou fázi jejich životní cesty – 
v soukromí, v klidu, v příjemném prostředí a s potřeb-
ným ošetřovatelským zázemím.1 Pokoje jsou součástí 
oddělení dlouhodobě nemocných. Jsou domácky za-
řízené a přizpůsobené tomu, aby s nemocným mohl 
jakkoli dlouhou dobu být někdo blízký. Součástí pokoje 
je kuchyňská linka, televize, rádio, mikrovlnná trouba, 
lůžko pro doprovázejícího, k dispozici je i sprcha. Vyu-
žití pokoje je zpoplatněno denní sazbou dle aktuálního 
ceníku nemocnice. 

1) Převzato z www.hhv.cz – Rodinný pokoj
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Lidé, kteří se rozhodnou pečovat o svého blízkého 
doma, mívají obavy z toho, co bude následovat až bude 
jejich blízký umírat. Pokládají si otázky: Jak to asi bude 
probíhat? Poznám to vůbec? Nebude můj milý trpět bo-
lestí? Jak se mám zachovat? Koho mám zavolat? Mohu 
ho vůbec nechat zemřít doma? Co když na to nechci být 
sám? Co mám udělat, až zemře? 

Umírání doma 

Domácí hospic s úmrtím doma počítá – vždyť                   
pečuje o lidi, kteří se rozhodli prožít své dny doma až 
do konce. Lidé z hospice jsou tedy připraveni Vám být 
po celou dobu na blízku. Zodpoví Vám veškeré otáz-
ky. Lékař s Vámi na základě diagnózy může sestavit 
pravděpodobný scénář toho, co by mohlo nastat. Vy 
se můžete na tuto situaci připravit a nemusíte na to být 
sami. V případě jakéhokoli zvratu ve zdravotním stavu 
nebo vlastní nejistoty, můžete volat zdravotní sestru 
na pohotovosti. V průběhu umírání mohou být pracovní-
ci hospice s Vámi doma, ve dne i v noci. Po úmrtí Vám 
pomohou s vyřízením následných nutných záležitostí. 
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Zemře-li nám někdo blízký, obrátí nám to život vzhůru 
nohama. Smrt je definitivní a při ztrátě milované osoby 
nic nemůže být jako dřív. Je těžké tento fakt přijmout. 
Vyžaduje to především čas – abychom se  naučili žít 
život bez blízkého, který nás opustil. Každému z nás 
trvá toto přijetí různě dlouhou dobu. Každý z nás se se 
ztrátou vyrovnává jinak. 
Ze začátku je pro pozůstalé nepředstavitelné, že ještě 
někdy najdou cestu ven ze smutku. Perou se v nás nej-
různější emoce, kromě smutku to může být také zlost, 
vina, ale také úleva. Naopak můžeme také cítit prázd-
notu, otupělost. Lidé v okolí se nás často v dobré víře 
snaží povzbudit slovy, která dopředu mají málo šancí 
na úspěch („život jde dál.“, „Musíš být silná.“, „Nesmíš 
tolik plakat.“, „Máš přece děti.“, „To bude dobré, uvi-
díš.“ apod.).  I oni totiž cítí bezmoc a přitom by tolik 
chtěli pomoci. Spíš než planá útěcha však pomůže být 
pozůstalým na blízku a umožnit jim prožít smutek jejich 
vlastním způsobem. Vyslechnout je, pakliže si chtějí  
povídat o zemřelém a vzpomínat. Nevyhýbat se kontak-
tu s nimi, nabízet pomoc, ale neurazit se, když ji odmít-
nou využít. 
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Péče o pozůstalé

Pozůstalé děti
Do role pozůstalých se dostávají také děti. Ty rozumí 
smrti jinak než dospělí, v závislosti na svém věku. Před 
dítětem není dobré „zatajovat“ smrt blízké osoby, tak 
jako tak se o tom jednou dozví. Mělo by vědět, co se 
stalo a také mít možnost vyjádřit své emoce, mluvit o 
zem- řelém, vzpomínat na něj, klást otázky a získávat 
odpovědi. Na nezodpovězené dotazy si dítě vytváří od-
povědi vlastní – a ty mohou být daleko horší než sku-
tečnost.

Poradna Alej
Pro všechny pozůstalé, kteří chtějí využít odborné po-
moci, je k dispozici Poradna Alej – poradna pro těžce 
nemocné a pozůstalé. Poradna nabízí bezpečné pro-
středí pro prožití Vašeho smutku, postupné vyrovnávání 
se se ztrátou. Poradíme Vám také s praktickými věcmi, 
které se týkají úmrtí a pohřbu a které je nutné vyřídit. 
Služby poradny jsou bezplatné, důvěrné a lze je využít 
anonymně. Nebojte se na nás obrátit. 



14

Umírání patří k životu, stejně jako narození a je potřeba 
na něj nahlížet jako na součást života, která se týká ne-
jen našich blízkých, ale i nás samých. Často předchází 
umírání nemoc, ale někdy člověk prostě schází ze světa 
stářím. Nemoci léčí medicína a lékaři, ale vše má své 
meze. A tak jednou nastane situace, kdy léčba již ne-
přináší sebemenší zlepšení stavu a mnohdy jen trápení. 
I tento fakt musí moderní medicína přijmout. Ale co dě-
lat dál? Na tuto otázku se pokusím odpovědět.

Člověk je informován o stavu svého onemocnění, stejně 
jako jeho blízcí. Všichni pochopí,  že boj s nemocí pro-
hrávají. Co bude dál? Kdo mi pomůže a jak, když mi ne-
bude dobře? Co když budu mít bolest? Co vlastně mám 
dělat? Stejné obavy ale mají i blízcí umírajícího. Já bych 
chtěl pomoci mamince, ale jak? Vždyť poslední dobou 
byla maminka více v nemocnici, než doma. Lékař mluvil 
o symptomatické léčbě a my nevíme, co to znamená. 
Symptomy jsou příznaky spojené s umíráním, jako je 
bolest, dušnost, selhávání srdce, celková slabost ve-
doucí k ulehnutí na lůžko a mnoho dalších. Jsou sice již 
nevyléčitelné, ale z medicínského hlediska dobře ovliv-
nitelné a léčitelné. Důstojné umírání dokážeme zajistit, 
ať již v lůžkových zařízeních (hospice, paliativní lůžka 
v nemocnicích), ale hlavně i v domácím prostředí. Po-
kud bych si mohl vybrat, chtěl bych umírat ve své po-
steli, mezi svými, bez bolesti a s jistotou, že pokud se 
mi přitíží, budu mít na blízku odbornou pomoc, která 
přijde domů a pomůže mi. Nechci do nemocnice, nej-
sem nemocný, jen umírám. Můj ideál není nedostupný a 
jmenuje se domácí hospicová péče. Je vázaná na oso-
by nejbližší, které se chtějí postarat o svou milovanou  
maminku či tatínka. Po zaškolení zkušenými zdravot-
níky se z nich mimo jiné stanou zkušení ošetřovatelé. 
I v domácím prostředí jsou klienti nadále pod lékařským 
dohledem a nadále zůstávají v péči obvodního lékaře 
ale i lékaře specialisty, který celou péči koordinuje,            

vyšetřuje i léčí nežádoucí příznaky spojené s umírá-
ním. Dále klienti dostanou kvalitní ošetřovatelskou péči, 
jakož i technické vybavení - polohovací postele, speciál-
ní pomůcky, matrace. 

Věřím, že tyto kvalitní služby se brzy stanou respekto-
vanou skutečností, budou dostupné pro všechny a že 
i o mě bude také dobře postaráno, až se naplní můj čas. 

MUDr. Bohdan Trnka

15

Slovo lékaře 
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…pracovnice Domácího hospice se s vysokou profe-
sionalitou a ohleduplností staraly o mého manžela. 
Byly nám 24 hod. denně k plné dispozici, ochotné nám 
poskytnout nezištnou pomoc. Zvláště si vážíme toho, 
že po celou dobu mohl být manžel se svoji rodinou. 
V tak těžké chvíli, pro nás pozůstalé, byla odměnou je-
jich ohleduplnost a péče… 
 Věra Kuĺhová s rodinou

…chtěla bych Vám moc poděkovat, že jste s námi byla 
i v den rozloučení s naší babičkou. Na tom hřbitově jste 
mi skutečně pomohla. To, že jste mne objala, mi dodalo 
sílu a bylo v tom spoustu pozitivní energie. Ještě jednou 
díky Vám i kolegyním za to, co děláte. Není to jedno-
duché, ale krásné poslání a jsem ráda, že existujete           
a pomáháte těm, kteří to potřebují…
 Lenka Žandová

…I v posledních chvílích života našeho otce byli pracov-
níci střediska s ním i s námi. Po jeho smrti nám všem 
byli skutečnou oporou a i tady se následně postarali 
o vše nutné a potřebné. Svým vysoce profesionálním 
a lidským přístupem se snažili nám všem pomoci, aby 
ztráta blízkého člověka tolik nebolela. I v této fázi své 
POSLÁNÍ (protože to už není „jen zaměstnání a pro-
fese“) vykonávají s velkou profesionalitou a s lidským 
přístupem. Všichni mluvíme o tom, aby byla zajištěna 
všem zdravotní péče a služby na vysoké úrovni. A prá-
vě pracovnice a pracovníci jihlavského střediska nám 
takovou vysokou úroveň předvedli „v přímém přenosu“. 
 Rodiny Fousova, Vraníkova a Svobodova
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Napsali nám:

Domácí hospic Vysočina, o. p. s. má více než deseti-
letou historii (založen r. 2000) a dlouholeté zkušenosti 
v poskytování služeb vážně nemocným lidem a umíra-
jícím. Našim posláním je pomáhat lidem ohroženým 
izolací v období vážné nemoci, stáří, umírání a v době
po úmrtí někoho blízkého. Toto poslání naplňujeme 
praktickým poskytováním i rozvíjením hospicových slu-
žeb, služeb pro seniory a dobrovolnického programu. 

Domácí hospic Vysočina, o. p. s. 
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Kontakty

Domácí hospic Vysočina, o. p. s.
IČ: 70803978
Sídlo: žďárská 612, Nové Město na Moravě 
tel.: 566 615 196, e-mail: info@hhv.cz
www.hhv.cz

Středisko hospicové péče v Novém Městě n.M.
žďárská 612, Nové Město na Moravě 
(lékárna pod nemocnicí, 1. patro)
tel.: 566 615 198

Středisko hospicové péče v Jihlavě
žižkova 89, Jihlava 
(budova Krystal)
tel.: 567 210 997

Aktuální kontakty, telefonní čísla, informace o službách 
a ceníky hledejte na webových stránkách: www.hhv.cz

Potřebujete další informace? Neváhejte se na nás 
obrátit, rádi Vám budeme nápomocni!

Publikaci vydal Domácí hospic Vysočina, o. p. s. 
za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR
a Občanského sdružení TŘI

Autoři publikace: 
Bc. Tereza Pavlíková, DiS.
MUDr. Bohdan Trnka

Prosinec 2013

Další informace hledejte také na celorepublikovém webu 
www.umirani.cz

Použité fotografie: Barbora Kuklíková, publikace HOSPIC(E)

Domácí hospic Vysočina, o. p. s. 
Úřad práce 
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Dipl. Ing. Martin Broich

0ční optika – Petříková Olga

Bystřice 
nad Pernštějnem

Ministerstvo práce 
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Ministerstvo 
zdravotnictví ČR

Ministerstvo 
vnitra ČR

Lékárna u Salvátora Manželé Neubauerovi RNDr. Martin GrigarIng. Jiří Kabelka

Manželé Křístkovi Michal Lorenc

Lubomír Baďura

Obec Nová Ves 
u Nového Města n.M.

Městys 
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Městys 
Batelov

Podporují nás:

Klára Stoudková
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