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Anotace
Institut Dříve vyslovená přání byl do právního řádu České republiky zaveden
v souvislosti s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, konkrétně Zákonem o
zdravotních službách č. 372/2011 Sb., § 36. Podle bodu 1 cit. zákona může pacient pro
případ, že by se dostal do takového stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas
nebo nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb a také způsobem jejich poskytování,
tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit.
Podle bodu 2. cit. zákona poskytovatel zdravotní péče musí na tato Dříve vyslovená
přání brát zřetel. Dále zákon praví, že Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu
a musí být opatřeno písemně ověřeným podpisem. Pacient také musí být poučen
o důsledku svého rozhodnutí svým ošetřujícím lékařem.
Ve světě je dobrou a již osvědčenou praxí zamyslet se nad skutečností, že po
produktivní životní etapě přijde další období, kdy již člověk není schopen vytvářet
aktivní hodnoty a je konfrontován se svým životním horizontem. Tehdy člověk žije již
jen jakoby z úroků: z toho, jak žil a také co si pro stáří připravil.
Aby dokument Dříve vyslovené přání nezůstal založen

bez povšimnutí

v dokumentaci, je možné zvolit si pro tento případ opatrovníka. Podle Zákona
o zdravotních službách může pacient při přijetí do zdravotní péče určit osobu, která smí
s navrhovanou léčbou udělit souhlas místo něj v případě, že toho pacient není nebo
nebude schopen. To nazýváme tzv. Předběžným prohlášením.
Tento institut vychází z respektu k autonomii člověka a k právu na sebeurčení.

Klíčová slova
Dříve vyslovená přání jako svobodný projev osoby, Dříve vyslovená přání jako opatření
pro nemoc a pro případ náhlé tragédie, Zákon o zdravotních službách, Institut
opatrovníka, zástupce.

Abstract
Previously expressed wishes is an institute that was introduced into the legal order of
the Czech Republic in Connection on Human Rights and Biomedicine. It conserns the
Act No. 372/2011 Coll., Section 36.
According to Article 1. Of the aforesaid Act. The patient may, for the event that he
would get to the situation, in which they are not able to expres approval or disapproval
to the provision of healthcare services and the manner of the provision thereof, expres
such approval or disapproval in advance.
According to Article 2. Of the Act, the ropvider or healthcare must take such
Previously expressed wishes into consideration. Furthemore, the Act establishes that
Previously expressed wishes must be in writing and provided with a signature certified
in writing. The patient also must be instructed about thein intention by thein attending
physician.
It is good practice already verified in the Word to consider the fact that after the
productive stage, another stage will come when a person is not able to create aktive
values, when they are confronted with their life horizon. When they only live as if from
their interests: from what how they have lived and what they have prepared for the old
age.
To avoid leaving the Previously expressed wishes dokument shelved somewhere in
the documentation, it is possible to add another measure: choose a guardian fore such a
case. According to the Act on Healthcare Services, the patient may appoint a person
when being received for the provision of healthcare, who may grant consent to the
propřed treatment on their behalf. I tis for the event that the patient is not or will not be
able to do it by themselves. I tis a so-called precaution. One of the possibilities of
preparation for the old age or a tragic event is producing a Previously expressed wishes.
This institute is based on respect to autonomy of a person and on the reight to
selfdetermination.
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wishes as a measure for the event of a dinase and unexpected tragedy, Act on
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Úvod
Téma své práce jsem si zvolila ze dvou důvodů. Jako dobrovolnice navštěvuji
nemocné na oddělení následné péče a v hospicových pokojích Nemocnice Turnov. To
mi umožnilo nahlédnout, co v současné době prožívá mnoho lidí na sklonku života.
Téma souvisí s mým zájmem o doprovázení nemocných a s dobrovolnickou službou.
Institut Dříve vyslovená přání je určitě prostředkem, který by mohl mnoha lidem na
konci života pomoci, kdyby o něm byli včas informováni.
Tam, kde chybí informovanost, přirozeně stále přežívá paternalistický přístup vůči
pacientům. Je běžné, že rodina přenechá své blízké s důvěrou péči odborníků, protože
„oni sami nejlépe vědí“, ale tímto postojem paternalismus dál podporují. Blízcí také
často postrádají odvahu jednoduše hledět na umírání a smrt. Kde je praxe s institutem
Dříve vyslovená přání známa, tam lidé krok za krokem s každou novou zkušeností
pomalu poznávají, že vztah lékař-pacient už není nesen pouze v duchu zmíněného
paternalismu, nýbrž směřuje k partnerství.
Druhým důvodem volby tohoto tématu je můj osobní zájem, kdy sama hledám
způsob, jak zařídit, abych jednou byla ušetřena zbytečné léčby a utrpení a moje rodina
rovněž. Zde se ale jako křesťan musím ptát, zda mám právo si určovat, jakým způsobem
bych chtěla svůj život dožít, a zda mohu tyto podmínky takto upravovat, navíc
s časovým odstupem. Smí se křesťan takto vyhýbat utrpení?
V této situaci mi nezbývá, než se spolehnout na církevní nauku, například na
encykliku Jana Pavla II. Veritatis splendor. O základech morálního učení církve. Třetí
kapitola se zabývá vztahem mezi lidskou svobodou a Božím zákonem: „Velká část
dnešní kultury ztratila totiž vnímání základní spojitosti mezi pravdou, dobrem a
svobodou […]. Popírá se spásonosná síla pravdy. Tento relativismus se na teologickém
poli stává nedůvěrou v Boží moudrost.“1Jak ale můžeme toto tvrzení prakticky
posoudit? „Bohužel měřítka pro posuzování a rozhodování jsou ve spojitosti s široce
odkřesťanštěnou kulturou často vzdálená anebo přímo protikladná měřítkům
evangelia.“2 Zmíněný relativismus, který mimo jiné degraduje hodnoty a dobro jako
takové, není schopen vnímat, že i umírání a smrt tvoří se životem jeden celek.
Doba pokročila: dnes jsou možnosti vyléčit zcela či alespoň částečně nemoci, na
které lidé ještě nedávno umírali. A přesto zůstává v případě terminálního stavu člověka
mnoho otazníků, a to nejen ve stáří, ale i v náročné životní situaci, například následkem
1
2

JAN PAVEL II. Veritatis splendor. O základech morálního učení církve. Praha: Zvon, 1994, 84.
Tamtéž, 88.
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tragického neštěstí nebo vážné nemoci. Nikdo si nepřeje, aby závěrečnou část svého
života strávil zbytečnou léčbou, trvající týdny nebo měsíce. Tento závěr života
„neošetří“ pouze medicína, protože zde její výkony nestačí. Nejedná se pouze o nemoc,
ale o životní mez, kdy se musí každý člověk nějakým způsobem vyjádřit ke své hraniční
životní zkušenosti. Je třeba se určitým způsobem na závěru svého života spolupodílet.
A tady nám může pomoci právě institut Dříve vyslovená přání, kde se člověk k této
životní fázi může vyslovit předem. Tento institut není bez rizik, ale stává se velkou
výzvou pro zdravotnictví a veřejnost. Ve společnosti se často vedou diskuze na téma
eutanazie. K této problematice je třeba dojít postupnými kroky a i zde institut Dříve
vyslovená přání vede směrem k jejímu vyjasnění.
Cílem mojí práce je zjistit, zda jmenovaný institut je přijatelný i pro křesťana. Dále
chci zjistit, jaká je informovanost o daném tématu ve zdravotních službách našeho
regionu a svými znalostmi k tomuto povědomí také přispět.
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1. Etické aspekty Dříve vyslovených přání
Institut Previously expressed wishes neboli Dříve vyslovená přání je vyjádřením vůle
člověka, jímž může předem sdělit představu o svém konci života, jakou lékařskou péči
si v závěru života přeje a co naopak jednoznačně odmítá. Toto přání vyslovuje pro
případ, že by se ocitl v situaci, kdy by již nebyl schopen sám o sobě rozhodovat.
Ve světě je to již běžná praxe; když pacient nastoupí k hospitalizaci, nemocnice mu
předá formulář, do kterého svoje Dříve vyslovené přání zaznamená. Tato praxe u nás
zatím chybí. Nabízí se otázka, odkud pramení tento rozdíl v přístupu pacientů
k prioritním životním otázkám v západních zemích a v České republice? Zde je nutno
konstatovat fakt, že nás totalitní režim zasáhl na velmi citlivém místě, neboť nám
odebral nám naši svobodu a svébytnost s tím, že se bude o vše starat sám: o naše zdraví,
léčení, umírání i smrt. Ale totalitní režim skončil již před čtvrt stoletím; jak je tedy
možné, že ve všem dál spoléháme na státní zdravotnictví? Tuto časovou horizontálu
o délce dvaceti pěti let totiž nemůžeme chápat jenom jako veličinu kvantitativní. Stává
se zároveň vertikálou a ukazuje, do jaké hloubky totalita osobnost člověka zasáhla. Tyto
dvě přímky působí dál v životním příběhu člověka, který převážnou část života prožil
právě v totalitě. Tato moje úvaha je mimo jiné důvodem, proč jsem v mé práci zařadila
etické aspekty na první místo. Dříve vyslovená přání není jednoduchý institut i proto, že
se dotýká několika oborů: medicíny, práva, etiky a sociologie. Proto je třeba zahájit
i v Česku otevřenou diskuzi na toto téma mezi lékaři, zdravotníky, právníky, etiky,
sociology a pacienty. „Česká debata o Dříve vysloveném přání, eutanázii a dalších
medicínsko-právních aspektech umírání je bohužel stále v počátcích a je třeba její další
kultivace a zejména dalšího strukturování, díky kterému bude jasnější, co je předmětem
debaty.“3 K šíření informovanosti by jistě pomohl i registr již pořízených dokumentů
Dříve vyslovených přání, jak je tomu v zahraničí. U nás existuje podobný seznam pouze
jako Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů a tkání.
Prosadit pro sebe na malém městě Institut Dříve vyslovená přání, k tomu je zapotřebí
velká dávka odvahy. Ani všeobecný praktický lékař, ani lékaři v místní nemocnici se
zatím s tímto institutem nesetkali. V lékařské knihovně místní nemocnice není jediná
publikace na téma ošetřovatelské nebo lékařské etiky. Z finančních důvodů prý není
nákup knih povolen. „A obyčejnému člověku vždy připadalo divné, že někdo před
vyšlapanou cestou a známými cíli dává přednost strmé a úzké stezce vedoucí do
3

CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání a pokyny Do Not Resuscitate v teorii a praxi.
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010, s. 30.
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neznáma. Proto se také vždycky mělo za to, že pokud takový člověk není šílený, jistě
v něm sídlí démon nebo Bůh; neboť ten zázrak, že by to někdo mohl udělat jinak, než jak
to lidstvo odedávna dělalo, se dal vysvětlit jen nadáním démonickou silou nebo božským
duchem.“4 Tak nezbývá než jít cestou vlastního poznání. V místní nemocnici také nelze
čekat, že paternalismus záhy vystřídá partnerský přístup. Nakonec „vztah sestry a
pacienta (stejně jako vztah lékaře a pacienta) nebude nikdy zcela rovnoprávný. Proto je
důležité věnovat pozornost tomu, jak posílit pozici pacienta. [...] Sestra musí mít sama
dostatek autonomie a autority. O pacienty je třeba pečovat takovým způsobem, aby se
mohli svobodně rozhodovat. To vyžaduje určitý respekt k pacientům.“5
Paternalistický i partnerský přístup mají své výhody i nevýhody. „Paternalistický
přístup odmítá podřídit se přáním, volbám či požadavkům pacienta, jsou-li v rozporu
s jeho vlastním dobrem. [...] Naopak partnerský přístup respektuje preference, osobnost
a volby pacienta; v mnoha případech by však pacient v bolestech či strádáních dal
přednost pevnému, ale citlivému zásahu ze strany lékaře, než aby s ním byl otevřen
diskurs, co by se mělo či nemělo dělat.“6
Pozici pacienta posílí personál tím, že mu bude poskytovat úplné informace o léčbě,
o jejích alternativách a o důsledcích všech rozhodnutí. „Měli bychom se naučit pomoci
pacientům uvědomit si jejich vlastní hodnoty a preference a podpořit je v jejich
rozhodnutí.“7 Jen když budou pacienti řádně poučeni a bude s nimi důstojně nakládáno,
bude možné je přivést k zodpovědnému rozhodování. Vcelku to bude znamenat
podporu léčby a kvality života v nemoci.
Dříve vyslovené přání pacienta je nástrojem komunikace a je to také způsob jeho
edukace, když se sám a poté za pomoci všeobecného praktického lékaře orientuje
v oblasti nemoci, zdraví, života a smrti předem. Nakonec „kritika dříve vyslovených
přání se týká faktu, že se v reálu nejedná ani tak o volbu mezi různými možnostmi léčby,
jako spíše o to, za jakých podmínek již v léčbě či život udržující činnosti nepokračovat.
Rozhodnutí se tedy netýká ani tak toho, co dělat, jako spíše co nedělat.“8 Institut Dříve

4

JUNG, Carl G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994, s. 60.
HEŘMANOVÁ, Jana – VÁCHA, Marek a kol. Etika v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2012,
s. 41.
6
VÁCHA, Marek – KÖNIGOVÁ, Radana – MAUER, Miloš. Základy moderní lékařské etiky. Portál:
Praha, 2011, s. 57.
7
Tamtéž.
8
CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání, s. 15.
5
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vysloveného přání je beze všech pochyb přínosem, „ale na druhé straně se jedná zřejmě
o jeden z nejobtížnějších dilemat moderní lékařské etiky vůbec.“9
Aby diskuze ohledně možnosti pořízení Dříve vysloveného přání mohla dobře
probíhat, je třeba předem vyjasnit základní pojmy.

1.1 Definice pojmu Lege artis
„Z pohledu veškerých lékařských standardů musí být jakákoliv lékařská péče, tedy i
péče paliativní, poskytována tzv. Lege artis, tedy podle stávajících informací,
současného stavu poznání a vědy, aktuálních postupů, poznatků a požadavků, které jsou
ověřeny, všeobecně známy a užívány v dané oblasti [...] zdravotní péče v daném místě a
čase.“10 Termín Lege artis je používán v medicíně odnepaměti. Je to termín hodnotící
správnost a úspěšnost medicínského umění. Název pochází z latinských pojmů lex =
zákon, ars = umění, doslovný překlad zní „podle zákona umění“. Ale i když lékař
postupuje způsobem Lege artis, nemusí to znamenat pouze úspěch. Vždy jsou
rozhodující rovněž podmínky a možnosti, za nichž je lékařská péče poskytována.
Původní pojem Lege artis se dnes již v praxi stává málo srozumitelným. Proto byl
nahrazen pojmem „Náležitá odborná úroveň“. Definice tohoto pojmu najdeme
v ustanovení § 4 odst. 5 Zákona o zdravotních službách: „Náležitou odbornou úrovní se
rozumí poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských
postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a
objektivní možnosti.“11 Tento institut je také základním filozoficko-etickým postulátem
v medicíně. „Lege artis znamená vyšší stupeň Primum nil nocere, respektive toto
tvrzení je jeho součástí. V tomto duchu musí probíhat výuka po celou dobu studia
s postupným osvojováním si technikálií: vlastních specifických medicínských postupů.
Lege artis chrání jak pacienty, tak lékaře, kteří přece mohou též být pacienty.“12

1.2 Definice pojmu Informovaný souhlas
„Informovaný souhlas se stal důležitým nástrojem pro poskytování informací
a považuje se za náležitý projev pacientovy vůle. Jeho faktický (nejen informační, ale
i psychologický) a právní význam je mimořádný proto, že bez informovaného souhlasu
9

CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Dříve vyslovená přání, s. 17.
KOZÁK, Vítězslav. Paliativní péče a její možné dopady do trestního práva. (9. 2. 2014) [2016-1215]. <www.lawportal.cz/paliativni-pece-a-jeji-mozne-dopady-do-trestniho-prava/>.
11
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. (6. 11. 2011) [2016-09-09].
<https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=75500&nr=372~2F2011&rpp=15#localcontent>.
12
BARTŮNĚK, Petr – MACH, Jan – PTÁČEK, Radek. Lege artis v medicíně. Praha: Grada, 2013,
s. 204.
10
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není možné pacienta léčit, viz čl. 5 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti
lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny.“13 V medicíně je již
zaběhnutou praxí, že před lékařským výkonem je třeba podepsat Informovaný souhlas,
kdy si je pacient vědom, že podstupuje konkrétní riziko, a podpisem tak dává souhlas
k výkonu a k léčbě. Na straně lékaře je to postup Lege artis, zároveň je to pro něj právní
ochrana pro případ soudního postihu. Před podpisem tohoto aktu má lékař pacienta
řádně poučit, u starších pacientů nejlépe formou otázky, a s časovým odstupem si
ověřit, zda pacient výkladu dobře rozuměl. Souhlas pacienta musí být poučený,
kvalifikovaný a svobodný, to znamená, že nemůže být k ničemu nucen. V Úmluvě,
která je citována výše, je dále konstatováno, že „dotčená osoba může kdykoli svobodně
svůj souhlas odvolat.“14 V praxi se stává, že tento dokument nemá všechny náležitosti.
„Nejčastější chyby a omyly při pořizování Informovaného souhlasu: nebyly splněny
formální náležitosti, nebyl použit hlavičkový papír, podpis lékaře byl nečitelný nebo
zcela chyběl. Informovaný souhlas byl příliš obecný.“15

1.3 Čtyři nejdůležitější principy moderní lékařské etiky
Moderní lékařská etika uznává čtyři nejdůležitější principy: princip respektu
k autonomii, princip činění dobra, princip neškodit a princip spravedlnosti.
„V současnosti je zdůrazňován princip respektu k autonomii a to hlavně jako protiváha
autoritativního, paternalistického, tradičního modelu hippokratovského.“16
1.3.1 Princip respektu k autonomii
Tento princip zároveň do jisté míry odráží tradice velkých monoteistických
náboženství. „Autonomie člověka je v lékařské etice jedním z klíčových pojmů. Respekt
autonomně jednajícího člověka znamená uznat jeho právo [...] volit a jednat podle
osobních hodnot a podle osobního přesvědčení. Takový respekt vyžaduje uctivé jednání,
ne pouze uctivý postoj, [...] dále to vyžaduje také závazky budovat a udržovat kapacitu
druhého člověka.“17 Etika a mravnost jsou záležitostí autonomní (řecké slovo autos
znamená sám a nomos znamená zákon). Člověk si sám stanovuje zákon. Je
zákonodárcem sobě samému i druhým. Opakem autonomie je heteronomie, kdy někdo
jiný člověku zákon ukládá (řecké heteros znamená druhý, jiný). Člověk sám si
stanovuje určité etické normy a je za ně vposledku také sám odpovědný. Jestliže člověk
13
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jedná morálně jen proto, že se bojí trestu, není to morální jednání v plném smyslu.
Autonomie je postoj člověka, který si je vědom toho, jak jedná, a za svým jednáním si
stojí. „Pacient již přestává být tím, kdo by slepě důvěřoval lékaři v jakékoli situaci.
Stále víc si uvědomuje vlastní představu o svém životě [...] a z obavy, že bude pacientův
život neúměrně prodlužován nebo ovlivňován způsobem, který by si pacient nepřál,
a kvůli nedostatku komunikace mezi lékařem a pacientem, vznikl mimo jiné také institut
Dříve projevená přání.“18
1.3.2 Princip beneficence
Je třeba konat dobro a vyhýbat se zlu: Bonum facientum et malum vitandum est. To
je v etické tradici nejuniverzálnější princip, který se objevuje snad ve všech kulturách,
které známe. Princip činění dobra vyjadřuje požadavek, aby lékař jednal vždy v zájmu
nemocného a aby tak hájil jeho dobro. Bohužel se v množství diagnostických
a léčebných výkonů dobro samotného člověka často prakticky vytrácí. Zamýšlené dobro
je v podstatě obsaženo také v pojmu Lege artis. Skutečnost je však poněkud jiná.
„Z medicíny se stává hospodářské odvětví s velkým finančním obratem, velkým
ekonomickým a politickým vlivem, prospěch pacienta se snadno může dostat do pozadí
zájmu. Co se však na prahu třetího tisíciletí nemění, je člověk sám ve své podstatě.
V praxi vidíme, že nejvíce stížností, se kterými se lidé obracejí na etickou komisi České
lékařské komory, není odborného charakteru, ale jde o stížnosti na způsob chování a
jednání lékařů; v podstatě na nedostatečnou komunikaci.“19
1.3.3 Princip nonmaleficence
Tento princip zakazuje poškodit druhého, ublížit mu, či ho dokonce usmrtit. Jde
o požadavek, aby lékař plánování léčby pacienta omezil možná rizika. Prameny tohoto
principu nacházíme v Hippokratově přísaze: Nil nocere! (Především neškodit).
Pacient může jako újmu pociťovat už jenom skutečnost, že s ním zdravotnický
personál nedostatečně komunikuje, případně že potřebné informace mohou být necitlivě
sděleny. Doloženým případem je, že starší paní absolvovala úspěšně operaci, z čehož
měla upřímnou radost. Lékař jí však sdělil, že stejně brzy zemře, a po dotazu, proč jí to
říká právě v tu chvíli a takovým způsobem, odůvodnil svůj výrok tím, že „se dnes má
říkat pacientům pravda.“ Asi po měsíci se paní znovu ptala, jaké jsou její další výhledy,
že je stále přece naživu. Lékař opakoval, že opravdu brzy zemře. Haškovcová udává, že
„při informování pacienta existuje řada rizik iatrogenního poškození v souvislosti
18
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s nerespektováním jeho aktuálního psychického stavu. Špatně zvládnuté informování
může mít pro pacienta devastující následky; a to i v případech, kdy jsou podané
informace pravdivé. Zejména tehdy, kdy informování probíhá příliš ve spěchu, ve
špatném načasování a v nevhodném prostoru.“20 Často bývá pacient poškozen také tím,
že se mu léčby dostane pozdě po mnoha peripetiích; může být také poškozen
nevhodnou medikací.
„Úzký biomedicínský model, jenž je doprovázen technologickými postupy,
fragmentací znalostí mezi oddělené a vzájemně neprovázané oblasti v rukou ještě více
izolovaných odborníků s přemírou analytických přístupů, však s sebou přináší riziko.
Riziko zamlžení pohledu na nemocného jako na osobu v její celistvosti, redukci
nemocného na nemoc, a to na nemoc, definovanou jen ze zmíněného pohledu.“21 Pokud
jde o vzdělávání a formaci zdravotnického personálu, autorka dále konstatuje: „Bohužel
i systém edukace v lékařství spočívá na deterministickém a redukcionistickém
biomedicínském modelu člověka. Hlavním vzorcem lékařského myšlení je dosud věda
inženýrského typu, ponechávajíc integrální mravnost lékařství stranou.“22
1.3.4 Princip spravedlnosti
Otázky ekonomické a finanční jsou dnes důležité nejen ve zdravotnictví. Pacient
(budoucí pacient) může právě i za pomoci institutu Dříve vysloveného přání sdělit svoji
představu o spravedlivém podílu zdravotnické péče na konci svého života, jak si ji pro
sebe představuje. Pokud v případě terminálního stavu odmítá konkrétní zdravotnické
úkony, žádá na druhou stranu důstojné zacházení a úkony pečovatelské.
„Lékaři se dnes ocitají pod stále tvrdším tlakem zdravotních pojišťoven. Pojišťovny
i politici se prostřednictvím penalizací na jedné straně a finančních bonifikací na straně
druhé snaží přinutit lékaře, aby omezovali nároky pacientů. [...] Pacient v postupující
technologizaci medicíny ztrácí své postavení člověka, stává se objektem diagnostiky
a léčby.“23 V praxi je každý ideál etického principu nějakým způsobem omezen, ať už
to jsou důvody ekonomické, omezení možností v místě nebo limity lidské. Přesto
„přibývající řada studií jasně ukazuje, že zcela prostý lidský kontakt může v medicíně
udělat více než moderní složité technologie.“24 Toto tvrzení platí jistě dvojnásob
u pacientů v terminálním stavu.
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„Čím to může být, že ztráta lidskosti v medicíně nabývá dramatičnosti v době, kdy se
poprvé v dějinách rozšířila a byla zpopularizována přemíra psychologie? [...]
Psychologie má působit proti tendenci ke zvěcnění v moderní medicíně, [...] ale sama
o sobě je jen jiným, proti fyziologii stojícím způsobem zvěcnění lidské podstaty.
A znevážen ve svém lidském bytí se pacient cítí nejenom tehdy, když se zajímáme
výlučně o jeho tělesné funkce, nýbrž také tam, když je chápán jako objekt
psychologického studia a manipulací. [...] To zasahuje a tupí to nejvnitřnější.
Neexistuje pouze chladný objektivismus přírodovědecké medicíny, nýbrž také chladný
objektivismus psychologie a psychologií prosycené medicíny.“25
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2. Etické aspekty umírání
2.1 Umírání a smrt
Každý člověk se několikrát v životě setká se smrtí. Ať je toto setkání jakékoliv, vždy
nám připomene i naši smrt. Víme, že je to zákonitost, ale je důležité ji do svého života
přijmout, zakomponovat. Reflexe života a připomínka smrti ale může být významným
posunem v osobním rozvoji a v růstu člověka. Umírání není pouze jednorázovým
procesem fyzického zániku, ale zároveň se složkou fyzickou zanikají postupně ostatní
složky: sociální, psychická, emoční a spirituální. „Stáří a smrt – a bolest – to jsou asi
nejtěžší zkoušky každého světového názoru, ale také nejtěžší zkoušky kvality každé
osobnosti, každého člověka. [...] V závěru života přetrvávají jen hodnoty ducha. Láska
prošlá zkouškou ohněm [...] se zbaví všeho sobectví a tím člověka připraví k přechodu
do nebeského království lásky Boží, lásky věčné. K tomuto uzrání je nutné tělesné
stárnutí, slábnutí zraku, sluchu. Jinak by nás tyto silné tělesné vazby tak poutaly a
zajímaly, že bychom se nemohli k hodnotám a cílům vyšším dostat, odhodlat. Byli
bychom pořád zavaleni povinnostmi a zálibami. Jen takoví velikáni jako sv. František to
dokázali již před stářím svou důslednou askezí.“26 Člověk se většinou začíná zabývat
svou konečností teprve tehdy, když se dostává za svůj horizont, tedy v druhé polovině
života. A když přijde nemoc, teprve potom „záhada lidského údělu nejvíce vystupuje
tváří v tvář smrti. [...] Smrt je ukončením pozemského života. Naše životy jsou odměřeny
časem. [...] Toto hledisko smrti dodává našim životům naléhavost: pomyšlení na to, že
jsme smrtelní, nám pomáhá si uvědomit, že máme jen omezený čas k uskutečnění své
existence.“27 Křesťan by měl reflektovat svůj život v modlitbě s Písmem svatým
a zároveň ho postupně a vědomě odevzdávat do rukou Božích, smrt přijmout bez
výčitek, jako vůli milovaného Otce. Haškovcová na základě svých klinických
zkušeností sděluje, že víra v Boha je vhodným předpokladem pro zvládnutí náročné
životní situace, kterou umírání je. „Jestliže si člověk bude opakovaně připomínat
konečnost svého života, bude pak zcela jinak odpovědně zacházet s drahocenným
časem, který je mu pro pobyt na tomto světě dán. Nepochybně bude vnímavější
k potřebám občanů, kteří už stojí na prahu smrti.“28
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Je to moudrá myšlenka, ale křesťan k vyjádření téhož nepotřebuje ani tolik slov.
Může si připomenout verš ze IV. Knihy žalmů: „Pane, nauč nás počítat naše dny, ať
získáme moudrost srdce“.29 A co ještě může křesťan z uvedené myšlenky vytěžit ve
světle Pavlových veršů? „Jestliže národy, které nemají zákon samy od sebe, činí to, co
zákon žádá, pak jsou samy sobě zákonem, i když zákon nemají. Tím ukazují, že to, co
zákon požaduje, mají napsáno ve svém srdci, jak dosvědčuje jejich svědomí…“30
Narození a smrt jsou jediné dvě jistoty v životě každého člověka.

2.2 Stadia procesu umírání
Již v 70. letech minulého století publikovala americká psycholožka E. KüblerRossová známou teorii o stadiích umírání. Na základě rozhovorů s mnoha pacienty
stanovila určitou zákonitost fází prožívání tohoto období, které probíhají většinou
ve shodném pořadí předtím, než selžou všechny důležité funkce organizmu. Jedná se
o pět stádií a můžeme je charakterizovat jako fáze odezvy na závažná onemocnění
v závěru života. Pomocí nich se člověk vyrovnává se svou chorobou a s nevyhnutelností
smrti. Prvním stadiem je negace nemoci; v podstatě jde o popírání nastalé situace. Je to
na počátku šok, člověk není schopen danou skutečnost přijmout a je jí zaskočen.
Zpochybňuje klinické nálezy, dotazuje se, zda to není nějaký omyl. Po určitém čase tuto
realitu musí přijmout, avšak může to trvat různě dlouhou dobu. Nemocný v této fázi se
může chránit izolací a snahou odloučit se od blízkých. Právě v této první fázi je nutné
navázat s nemocným kontakt a získat pokud možno důvěru. Často se také stává, že
pacient přijme svůj osud vyrovnaně, kdežto jeho okolí se ještě stále tomuto faktu brání.
Druhou fází je hněv, vzpoura, agrese. Tato fáze by se dala vystihnout otázkou: „Proč
zrovna já?“ Pacient může mít zlost na zdravotníky i na ostatní zdravé lidi kolem sebe.
Na tuto fázi má reagovat doprovázející i zdravotnický personál tak, že dovolí
nemocnému odreagování a nad tímto odreagováním se nepohoršuje.
Po období hněvu nastupuje třetí fáze, kterou je smlouvání. Člověk hledá způsoby, jak
nevyhnutelnou událost alespoň oddálit či zmírnit. V podstatě jde o odklad, o snahu o
prodloužení života, o prodloužení doby bez bolesti, apod.
Na toto období navazuje čtvrtá fáze, kterou je deprese. Je to fáze psychického
utrpení. V této fázi již nemoc pokročila, pacientovi ubývá fyzických i psychických sil a
uvědomuje si skutečně nevyhnutelnost konce. Již nemá sílu se ani zlobit, nastává pocit
velké ztráty, deprivace. Od toho se odvíjí pocit beznaděje a bezmocnosti. V této fázi
29
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zároveň člověk oplakává i budoucí ztrátu svých milovaných. Posledním stadiem
procesu přijetí nemoci a konce života je fáze smíření, akceptace. Člověk svůj stav
přijme, uvědomuje si, že smrt postihne každého z nás, že se jedná o přirozený proces;
již nepociťuje zlost. Při posledních dvou fázích (deprese a smíření) je třeba, aby
zdravotníci a doprovázející trpělivě naslouchali a pomáhali urovnávat vztahy. Všechny
strany se mají maximálně snažit, aby proces přijetí vyústil do smíření a aby nezůstalo
u rezignace. Svoji váhu má zde také jednoduše mlčenlivá lidská přítomnost. Někdy se
tyto fáze několikrát opakují a střídají. „Pacienti, kteří už svůj osud přijali, získávají
velmi osobitý výraz vyrovnanosti a míru. V jejich tvářích se odráží stav vnitřní
důstojnosti. Lidé, kteří jen na svůj osud rezignovali, tento výraz postrádají, naopak
v jejich tvářích můžeme vidět zahořklost a duševní trýzeň jako výraz pocitu marnosti
a [...] chybějícího smíru. Ten výraz je velmi snadno odlišitelný od výrazu lidí, kteří
dosáhli opravdového stadia přijetí pravdy.“31 Proč se nám odchází z tohoto světa tak
těžko? „My jsme bohatí, a proto je náš konec tak těžký. Bohatí jsme ve smyslu
materiálním, ale nejen v něm. Počet věcí, které vlastníme, počet m2, které obýváme, to
vše se stává neúnosným, když pomyslíme na naše nomádské předky. Nikdo z nás není
schopen unést vše, co nashromáždil. A proto je náš život neúnosný a umírání tak
těžké.“32 Už během života se má člověk zabývat otázkou, co nutně nepotřebuje, čeho se
může vzdát, co nemusí pořizovat, tudíž ani hlídat.

2.3. Důstojnost člověka v nemoci a umírání
Katechismus katolické církve ve článku 357 pojednává o důstojnosti lidské bytosti:
„Lidský jedinec má osobní důstojnost, protože je Božím obrazem; člověk není jen něco
nýbrž někdo. Je schopen se poznávat, být pánem, svobodně se dávat a vstupovat do
společenství se svým Stvořitelem, aby mu odpovídal vírou a láskou; to za něho nikdo
nemůže udělat.“33 Na druhou stranu „uskutečňování mravního života svědčí
o důstojnosti osoby.“34 Samotný pojem „důstojnost“ se těžko ve filozofických
a odborných spisech hledá. Ve zdravotnictví dnes vidíme, že lidská důstojnost často
není respektována, zvláště u lidí nemocných, slabých a osamělých. Právě zdravotníci
mohou snížit či poškodit důstojnost člověka mnoha způsoby: od pronikání do soukromí,
omezování autonomie, nerespektování studu, ošetřováním pacienta jako objektu,
31
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nevhodnou komunikací nebo jednoduše přehlížením. Přitom zde vyvstává otázka „Proč
právo na lidskou důstojnost přisuzujeme i tomu, kdo morálním činitelem ještě není
(plod, dítě), nebo kdo jím již není (duševně nemocný, starý člověk s pokročilou
demencí). Dětem a plodům přisuzujeme lidskou důstojnost, protože jsou lidmi
v možnosti, mohou z nich vyrůst plnoprávní lidé (srov. Aristoteles), a člověku, který již
ztrácí lidské atributy, náleží také respekt k jeho lidské důstojnosti, protože
plnohodnotným člověkem byl. [...] Lidská důstojnost v nejobecnějším slova smyslu je
tedy cosi, co přísluší každému člověku jako příslušníku svého rodu.“35 Pojem
„důstojnost“ nacházíme dnes také v názvu důležitého právního dokumentu pro
medicínsko-etickou oblast. Jde o „Úmluvu na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské
bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny“ a v dalších souvisejících právních
aktech. Při hospitalizaci se většina lidí obává právě toho, že přijdou o svoji důstojnost.
Nemocný člověk potřebuje obsluhu, dokonce může být naprosto závislý a odkázaný na
celodenní péči. Když v takové situaci nedokáže plnit své role jako dosud, není
soběstačný, není ničím prospěšný a stává se břemenem, je vždy těžké takový stav
přijmout. Jeho důstojnost se odvíjí mimo jiné i z toho, jak je schopen trpělivě tuto roli
přijmout, jak přijímá péči okolí a zda s ním pečující důstojně jednají. Ve společnosti,
která je stále zaměřena především na výkon, převládá přesvědčení, že ztráta obvyklých
schopností a známky nemoci a sešlosti jsou samy o sobě projevem nedůstojného
postavení. Ale pravé lidství nevychází jenom z bezvadného fungování konkrétní osoby.
Správný způsob jednání má být vždy produktivní, jak jedná např. sociální pracovník.
Je-li v kontaktu s nemocným nebo s postiženým, má jednat takovým způsobem, aby
bylo patrné, že jeho situaci chápe jako výslednici vnějších vlivů a zákonitostí, které
onoho postiženého a nemocného spoluvytvářely. V tomto postoji lze také spatřovat onu
důstojnost; potřebný člověk ten přístup vycítí.
„Je otázkou, zdali právě v této souvislosti nejsou na místě úvahy o respektování
lidské důstojnosti zahrnující také snahu o důstojnou podobu umírání, není-li již
k dispozici žádná efektivní obrana před smrtí. Bohužel pojem lidské důstojnosti, byť je
tato hodnota zmiňována hned v prvním článku české Listiny základních práv a svobod,
nebyl dosud v české právní vědě [...] příliš traktován, a tudíž více rozpracován, a to na
rozdíl například od Německa, kde je lidská důstojnost považována za ústřední hodnotu
jejich systému základních práv a svobod.“36
35
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2.4 Potřeby umírajících
Podle současného poznání má každý člověk čtyři základní životní potřeby: biopsycho-sociální a spirituální. Tyto složky osobnosti tvoří jednotu a podle jejich
hierarchie tvoří také jedinečnost osobnosti. Proto je i v procesu umírání nutné, aby
všechny tyto složky osobnosti člověka došly svého naplnění.
Do biologických potřeb patří vše, co ulehčuje nemocnému či umírajícímu tělu. Jedná
se především o odstranění nebo alespoň zmírnění bolesti, která je způsobena nemocí.
Lékaři mají profesionální i mravní povinnost používat veškeré prostředky k odstranění
bolesti. Medicína – v případě pacientů v terminálním stavu se jedná o paliativní
medicínu – používá širokou škálu léků a různých technologií pro zmírnění bolesti.
Bolest je subjektivní záležitost; každý člověk je vůči bolesti jinak vnímavý, proto je
třeba vždy vnímat a respektovat pacientovo sdělení. S léčbou bolesti úzce souvisí
bazální ošetření člověka: udržování pacienta v čistotě, správné polohování, správné
nakládání s jeho tělem, jemná masáž, aby se maximálně podpořila kvalita zbytku jeho
života.
Po zmírnění bolesti přicházejí podle typu osobnosti na řadu další potřeby. Jde
o naplnění potřeb psychologických, zde především o potřebu respektování lidské
důstojnosti, a to v jakémkoli zdravotním stavu nebo postižení. Umírající člověk
potřebuje mít jistotu, že může důvěřovat všem, kteří o něho pečují. „Člověk je
jedinečnou bytostí se svým vlastním a neopakovatelným posláním. A jako takového je
nutno ho chápat a respektovat vždy, tím spíše v období, kdy svůj specifický úkol
završuje.“37 Důležitá je nejen komunikace verbální, ale stejnou měrou i neverbální, tedy
mimoslovní. Zdravotní personál dává svým působením najevo, jaký vztah k pacientovi
má. Bohužel zatím ne každý zdravotník chápe, jak důležitá je komunikace i s pacientem
v agónii.
Potřeba sociální je také jednou ze základních potřeb; v podstatě jde o sociální rozměr
existence člověka. Člověk nemá umírat osamocen, opuštěn, ale má mít u sebe někoho
blízkého, ať už doma nebo v jakémkoliv typu zařízení.
Nakonec zbývá naplnění potřeby spirituální. „Mnoho lidí včetně zdravotníků se ještě
dnes domnívá, že jde o jakési uspokojování potřeb věřících. [...] Spíše naopak: ne že by
věřící své duchovní potřeby neměl. Má je, ale ví, co má dělat, a obvykle se podle toho
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dovede zařídit. Horší to je s lidmi, kteří z víry nežijí.“38 Teprve v nemoci a v závěru
života se totiž člověk začíná zabývat otázkami smyslu vlastního života. Nenaplněnost
potřeby smysluplnosti a odpuštění přináší pacientovi stav frustrace, kterým trpí.
„Naskýtá se otázka, jak dalece může umírající v této fázi o sobě rozhodovat, jak dalece
může litovat svých hříchů, provinění, nevíme. Rozhodně je však nutno počítat s touto
časovou dimenzí, kdy člověk zdaleka není už odepsaný. [...] Není naší jedinou
povinností umělé dýchání a obnovení srdeční činnosti, nýbrž také pamatovat, že právě
v těchto několika minutách se může rozhodovat o celé věčnosti. Platí tedy dál staré rady
pomáhat umírajícímu vzbudit dokonalou lítost. Radívalo se předříkávat mu slova lítosti
do ucha. Podle zkušeností lidí, kteří přežili svou smrt, vidí a slyší tito lidé v době své
klinické smrti všechno, co se kolem děje a mluví; stačí ta slova sdělovat upřímně a
cílevědomě a prostě být s ním.“39 Vzájemné odpuštění na konci života, které vystřídá
pokoj a smíření, je zároveň obdarováním všem blízkým. Martin Luther roku 1519
v jednom svém časném díle o přípravě na stáří napsal: „Na konci života, poté, co si
člověk uspořádá pozemské věci, je jenom jedno důležité; totiž smíření: komu bych měl
ještě odpustit a koho mám o odpuštění prosit.“40

2.5 Smysl života a utrpení
Smyslem života a utrpení se zabývá ve svém díle teolog Hans Küng. Zastává názor,
že „umění umírat patří k umění žít a k jeho víře ve věčný život. [...] Ideálem je zemřít
v nejhlubší spokojenosti a vnitřním klidu: requiscat in pace.“41 Küng jako by navázal na
výrok, že každý člověk umírá tak, jak žil. Dále autor v knize uvádí své stanovisko
k tezím Elisabeth K. Rossové ohledně zážitků pacientů během klinické smrti. Tvrdí, že
„nikdo z těch klinicky mrtvých nemá za sebou biologickou smrt, onu nezvratitelnou
ztrátu životních funkcí a zničení všech orgánů a tkání. [...] Klinicky mrtví prožili smrt
jakožto definitivní konec života jen skoro, ale ne doopravdy. Tyto zážitky z umírání
pocházejí z posledních minut nebo vteřin před smrtí, o možnosti života po smrti
nevypovídají nic. Elisabeth K. Ross považovala prožitky blízké smrti za důkaz
posmrtného života.“42 Vzhledem k současným poznatkům o umírání existuje smrt
klinická jako reverzibilní stav, např. při zástavě dechu. Smrt biologická je však tzv.
inrevezibilní stav, který nastává smrtí mozku. Poté autor hodnotí etický přístup dnešních
38
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nemocnic. „Mnozí pacienti se obávají, že se stanou zajatci vysoce technizovaného
medicínského systému a představa, že o jeho smrti rozhodne pouze lékař, je
nesnesitelná. [...] Ty desetitisíce nemocných v Německu, které už svoje Ustanovení
pacienta sepsaly, budou za to nepochybně vděčny. Už se nemusejí obávat, že lékař jako
nejvyšší instance rozhodne o nich bez nich.“43 Ani Hans Küng, katolický kněz, se
nehodlá stát ve svém vyšším věku pouhým stínem sebe samého a vážně přemýšlí o tom,
je-li Boží vůlí, aby trpěl do posledního dechu. Tím přirozeně vzbuzuje kritiku některých
věřících, kteří tvrdí, že Küng je dokonalý katolický protestant: má katolicky široké
srdce, ale protestantsky oponujícího ducha. Küng dokonce tvrdí, že „následovat Krista
v duchu Bible znamená připojit se k němu a podle jeho přikázání kráčet vlastní cestou.
Máme-li následovat Krista, musíme vzít na sebe vlastní kříž.“44 Küng svoje dílo uzavírá
tvrzením, že moderní doba s sebou přinesla utrpení nejrůznějšího druhu a na druhou
stranu i možnosti, jak tomu utrpení čelit a nejen je snášet, ale také odstraňovat. Není
tedy v rozporu s posláním člověka pomáhat lidem, aby mohli důstojně zemřít. Potud
Küng.
„Člověk dovede zůstat naživu a duševně zdráv jen tehdy, pokud existuje aspoň jedna
osoba, která na něj čeká. Lidský duch může ovládat tělo i tehdy, když ze zdraví zbývá jen
málo. Umírající matka může zůstat naživu, aby mohla naposledy spatřit svého syna,
voják se může vyhnout psychickému i fyzickému zhroucení, když ví, že na něj doma čeká
žena a děti. Pokud člověk bojuje se smrtí, jediné mrknutí či stisk ruky může nahradit
roky přátelství. O lásce platí nejenom to, že trvá věčně, ale i to, že může vzniknout
během jediné vteřiny.“45 Tyto myšlenky nás jenom utvrzují v přesvědčení, že
konfrontace se smrtí nám umožňuje lépe a vědoměji žít.
O smyslu žití a utrpení hovoří ve svém díle lékař, psycholog a myslitel Viktor
Emanuel Frankl. Jako příslušník židovského národa prožil celkem tři roky ve čtyřech
koncentračních táborech. Brzy po studiích koncipoval svou knihu Lékařská péče o duši;
když byl deportován do tábora v Türkenheimu a onemocněl skvrnitým tyfem, začal se
obávat, že jeho kniha nikdy nevyjde. Ale dokázal se propracovat až ke zřeknutí se toho
snu. „Jaký by to také byl život, myslel jsem si, jehož smysl by stál a padal s tím, zda
člověk vydá nebo nevydá knihu? Když Abrahám byl hotov obětovat svého syna, své
jediné dítě, objevil se beran. Já jsem se musel probojovat k tomu, abych byl hotov
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obětovat své duchovní dítě – zdá se, že jsem byl teprve potom shledán hodným tuto
knihu – Lékařskou péči o duši – přece jednou vydat.“46 Frankl nám ve svém díle předal
zkušenost, že ti, kdo se v koncentračních táborech dokázali orientovat na budoucnost,
na nějaký smysl, který měl být v budoucnu naplněn, ten měl větší šanci na záchranu.
Tuto myšlenku ve svém díle objektivizuje. „Vzpomínám, jak jsem jednou ráno
vypochodoval z tábora, když už jsem sotva mohl vydržet hlad, zimu a bolesti nohou,
které byly opuchlé edémem z hladu, a proto jsem musel mít rozšněrované boty, aby se
tam omrzlé nohy vešly. Situace beznadějná. Tu jsem si představil, že stojím u řečnického
pultu ve velké, teplé a světlé přednáškové místnosti [...] a přednáším na téma
Psychoterapeutické zkušenosti v koncentračním táboře.“47 Jindy, když musel zůstat
v noci bdělý, aby nepodlehl cévnímu kolapsu, opět intenzívně promýšlel své přednášky.
Frankl v úvahách o smyslu života a utrpení rozlišuje tři možné hodnotové kategorie.
Jedná se o hodnoty tvůrčí, zážitkové a postojové. První kategorie, tedy hodnoty tvůrčí,
se uskutečňují v činnostech, zážitkové hodnoty se realizují v podstatě pasivním
vnímáním, přijímáním světa, přírody a umění; i tak se dotváří osobnost člověka.
Hodnoty postojové jsou utvářeny tam, kde člověka potká něco nezměnitelného, nějaká
osudová situace jako nemoc, neštěstí apod., kdy situaci nelze změnit a musí být přijata.
Takto samozřejmě neuvažuje člověk, který se zajímá především o úspěch, nikoli
o důstojnost a opravdovost lidské existence. Podobné myšlenky jsou obsaženy v dílech
velkých klasiků, jakými byli například Tolstoj nebo Goethe. „Neexistuje žádná situace,
kterou by člověk nemohl zušlechtit tím, co dělá, nebo jak to snáší“.48 Když se člověk
podívá na svůj život zpětně, uvědomuje si, že by ani to špatné, co ho potkalo a co bylo
velkou zátěží, ze svého života nevypustil. Naopak jasně vidí, že v utrpení dozrál a
vyrostl jím. „Pochopením této skutečnosti vyrůstá člověk ještě ve svých posledních
hodinách daleko nad sebe sama, k vnitřní velikosti, která posvěcuje zpětně celý jeho
dosavadní život – přes jeho zdánlivou marnost – k něčemu smysluplnému. Je tomu přece
tak, že život může získat svůj poslední smysl nejen – jako u hrdiny – smrtí, nýbrž také ve
smrti. Že tedy nejen obětování vlastního života mu dává smysl, ale že se život může
naplnit i ve ztroskotání. [...] Neúspěšnost neznamená bezesmyslnost.“49 Na tento jev se
dnes můžeme podívat z pohledu čistého utilitarismu: dnes již nejen třídíme komunální
odpad, ale část tohoto odpadu dokážeme využít tak, že ho přeměníme v další užitečnou
46
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věc. Právě tak utrpení v etickém pohledu můžeme dokázat proměnit (recyklovat) ve
smyslu naší obnovy a především duchovního poznání a růstu. Obojí je pak přínosem
nejen pro jedince, ale i pro ostatní. „Strast a smrt, osud a utrpení odloučit od života, to
by znamenalo vzít životu tvář, formu. Teprve pod údery kladiva osudu, v bílém žáru
utrpení z něho nabývá život formy a tváře. Osud, který člověk protrpí, má tedy za prvé
ten smysl, aby byl utvářen tam, kde je to možné, a za druhé, aby byl nesen, je-li to nutné.
To, před čím má utrpení člověka chránit, je apatie, umrtvující duševní strnulost. Dokud
trpíme, zůstáváme duševně naživu. Ano, v utrpení dokonce zrajeme, v utrpení rosteme –
činí nás bohatšími a mocnějšími.“50 Být člověkem tedy znamená být vědomý
a odpovědný; právě Franklova existenciální analýza přivádí člověka k vědomí jeho
odpovědnosti. Autor také popisuje jednu kauzu z nemocnice, kde tato analýza pomohla.
„Pacient, který měl přijít o nohu kvůli tuberkulóze kosti, naznačoval myšlenku
sebevraždy. Ale lékař mu vysvětlil, že by lidskou existenci bylo možno nazvat velmi
chudou, kdyby skutečně se ztrátou nohy ztratila celý smysl a obsah. Za takových
okolností by se mohl stát bezúčelným pouze život mravence – kdyby už nedokázal plnit
svůj cíl, který mu určil mravenčí řád, běhat sem a tam po šesti nohách a být užitečný;
u člověka tomu musí být jinak.51 Povinností lékaře je také utěšovat duši pacienta, což
není pouze úkol psychologa nebo psychiatra. „Za císaře Josefa lékaři hodně utěšovali
a málo uměli léčit – dnes tomu může být naopak: hodně léčíme, ale málo umíme utěšit,
málo se tím zabýváme. [...] Hippokratův aforismus říká, že lékař někdy uzdravuje, často
léčí, vždy utěšuje. Pojem solatium (útěcha) stál v hodnotovém a prestižním žebříčku
českých lékařských elit dlouhodobě nízko. [...] Jako všichni provincialisté více bažili
„dostihnout a předstihnout“ světová centra než cizelovat salus.“52 V dalším svém díle
autor opět shrnuje svoje poznatky o lékařské péči o duši: „Když byla tvůrčí hodnota
promarněna, může být v lítosti přece ještě uskutečněna hodnota postojová. Že konečně
postojové hodnoty, uskutečněné ve správném chování k minulosti zaviněné sebou samým
jako k osudové danosti, mohou samy poskytnout platformu pro uskutečnění nových
tvůrčích hodnot, je evidentní; z chyb minulosti se učíme pro budoucnost. [...] Postojové
hodnoty je možné uskutečnit doslova a do písmene ještě až do posledního okamžiku. [...]
Tak a jenom tak je možné rozumět tomu, že lidé došli k názoru, že celý život lze ještě
zpětně jednou jedinou velkou lítostí v jednom jediném okamžiku, v tom posledním,
50
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odpykat, posvětit, učinit smysluplným.“53 Součástí této zdůrazňované odpovědnosti
k životu je jistě nutná také sebereflexe, bez níž přijetí odpovědnosti není možné. Jde
o uskutečňování hodnoty v jednotlivých přítomných okamžicích. Problematickým
faktem zůstává, že dnes nepanuje shoda v chápání, co je vlastně hodnota, neboť jsme
stále obklopeni jen materialismem. „Hospodine, co je člověk, že na něho pamatuješ, syn
člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho
slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu
kladeš. [...] Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!“54 Stejnou
otázku si klade i Frankl: „Co je však člověk? Je to bytost, která vždycky rozhoduje.
A rozhoduje stále znovu, čím je, čím v nejbližším okamžiku bude. Jsou v něm možnosti
od anděla až po ďábla. Neboť člověk, jak jsme jej poznali – a poznali jsme ho jako snad
žádná generace dosud – je bytost, která vynalezla plynové komory; ale je to současně
bytost, která šla do těchto plynových komor zpříma a s Marseillaisou nebo nějakou
modlitbou na rtech.“55
Hledání smyslu života, ale i utrpení je vlastně jednou ze základních potřeb člověka.
Lidé se přirozeně ptají, proč se právě mně a právě toto přihodilo? „Utrpení je spojeno
s prožitkem viny a s hledáním viníka, což je také určitá rovina hledání smyslu. [...] Pocit
viny je přítomen téměř u každého intenzívnějšího utrpení, byť většinou ne vědomě.
V tomto smyslu probíhá i dialog v knize Jób; jeho přátelé se mu neustále snaží namluvit,
že musel něco provést, jinak by ho Bůh vůbec netrestal. Jóbův příběh však ukazuje, že
problém utrpení takto jednoduchý není.“56 Stejně jako člověk reflektuje svoje činy, celý
svůj život a zkoumá v lepším případě svoje nitro, tak se přirozeně potřebuje vypořádat
i s pocitem viny. „Podle mnoha kulturních tradic je však určitá vina přítomna již jen
v tom, jak existujeme ve své svobodě a jak volíme. Reflexe faktu, že vždy jsme mohli volit
jinak a možná lépe, je základem morálky. [...] Člověk ve svém životě znova a znova volí
mezi autentickým a upadlým bytím. Úzkost je voláním člověka zpět k jeho autenticitě.
A to je smyslem úzkosti i u nemocných lidí.57
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3. Právní aspekty Dříve vyslovených přání
3.1 Význam pojmu Dříve vyslovená přání
Dějinný vývoj práv člověka, tedy i pacienta, vede k posílení jeho autonomie
a k uplatňování práva na sebeurčení při rozhodování o jeho vlastních záležitostech.
Současná moderní medicína v duchu učení lékařské etiky upřednostňuje vůli pacienta
před léčením za každou cenu. Prohlašuje, že právo pacienta odmítnout léčbu je
nadřazeno povinnosti lékaře léčit. Tento názor vyjadřuje i doporučení představenstva
České lékařské komory (dále jen ČLK): „Lékař u nevyléčitelně nemocných
a umírajících účinně tiší bolest, šetří lidskou důstojnost a mírní utrpení. Vůči
neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti však nemá být cílem lékařova jednání
prodlužovat život za každou cenu.“58
Institut Dříve vyslovená přání je vyjádření projevu vůle člověka, který předem
vysloví svoje stanovisko k poskytování zdravotních služeb pro případ, že by se
v budoucnosti ocitl v takovém stavu, že by nebyl schopen tuto vůli vyjádřit. O přesné
formě dokumentu Dříve vyslovená přání a o nezbytných náležitostech je pojednáno
dále, v Zákoně č. 372/2011 Sb. O zdravotních službách. Dříve vyslovené přání je
komunikačním prostředkem mezi lékařem a pacientem a musí obsahovat všechny
zákonem požadované náležitosti. Tento dokument není možné přijmout pouze
administrativně, i když je pořízen v duchu již platného zákona. Přicházejí zde v úvahu
další aspekty, jako je svědomí a odpovědnost lékaře a také aspekty a limity ekonomické.
Lékař musí pacientovo přání důkladně prověřit a stanovit, zda se už jedná o fázi
nemoci, pro kterou je Dříve vyslovené přání pořízeno.

3.2 Prameny práva, ze kterých Dříve vyslovená přání vychází
3.2.1 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti
s aplikací biologie a medicíny č. 96/2001 Sb.
Tato Úmluva je zkráceně označována jako Úmluva o biomedicíně (dále jen
Úmluva).59 Jmenovaný základní obecný předpis je hlavním pramenem medicínského
práva. Úmluva má zdroj nejvyšší právní síly, která reguluje poskytování zdravotnické
péče ve všech státech Evropy, tedy i v České republice. „Ratifikace této Úmluvy má pro
Českou republiku navíc specifický význam. Minulý režim naši společnost izoloval od
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vývoje medicínského práva, který probíhal v demokratických zemích v poválečném
období, který byl v západních zemích érou obnovy úcty k člověku a uvědomění si
nezbytnosti základního významu ochrany lidských práv.“60
V našem právním řádu se od Úmluvy odvíjejí právní normy, které pacientům
přinášejí určitá práva v rámci jejich autonomie a na druhé straně jmenují povinnosti
poskytovatelů zdravotních služeb. Zásadním prvkem obsaženým v Úmluvě obsaženo je
právo na sebeurčení každého jednotlivce. Ve všech bodech Úmluvy je respektována
svébytnost a ochrana soukromí člověka.
3.2.2 Doporučení Rady Evropy
Dalším důležitým dokumentem medicínského práva je Doporučení Rady Evropy
č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných
a umrajících“

s podtitulem

„Charta

práv

umírajících“.61

Toto

doporučení

je

koncipováno v duchu Úmluvy. Pod bodem 1. nacházíme preambuli: „Posláním Rady
Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z ní lze odvodit.“62 Z tohoto
tvrzení je odvozena povinnost chránit lidský život ve všech fázích, především na jeho
počátku a v závěru. Člověk se před započetím léčby nebojí pouze fyzické bolesti, která
už je dnes ve většině případů zvladatelná, ale obává se ztráty důstojnosti a toho, že bude
odkázán na druhé, tedy že jim bude na obtíž. Na tyto problémy reaguje jmenovaný
dokument následovně: „Shromáždění proto doporučuje, aby výbor ministrů vyzval
členské státy Rady Evropy, aby ve všech ohledech respektovaly a chránily lidskou
důstojnost nevyléčitelně nemocných a umírajících lidí tím, že uznají a budou hájit nárok
[...] těchto lidí na komplexní paliativní péči a že přijmou příslušná opatření.“63
3.2.3 Zákon o zdravotních službách
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. nabyl účinnosti dne 1. dubna 2012
a lze ho chápat jako prováděcí předpis k institutu Dříve vyslovená přání. Zde je stěžejní
§ 36, který hovoří o možnosti vyjádřit svoje stanovisko ke zdravotním službám a
k jejich provádění předem. Podle odstavce 2 výše citovaného zákona se v § 36 píše:
„Poskytovatel bude brát zřetel na Dříve vyslovená přání pacienta, má-li ho k dispozici,
a to za podmínky, že v době poskytování zdravotních služeb nastala předvídatelná
60
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situace, k níž se Dříve vyslovené přání vztahuje, a pacient je v takovém stavu, kdy není
schopen vyslovit nový souhlas nebo nesouhlas.“64 Jak by zdravotní personál postupoval
v akutní naléhavé situaci, kdyby pacientův dokument Dříve vyslovené přání nebyl
k dispozici? V takovém případě platí takzvaný stav nouze, který musí být neodkladně
řešen. „Pokud v situacích nouze není možné získat příslušný souhlas, jakýkoliv nutný
lékařský zákrok lze provést okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch dotyčné osoby.“65
Nabízí se také otázka, komu Dříve vyslovené přání svěřit do úschovy, tedy kde by mělo
být uloženo. „Institut Dříve vyslovená přání přináší tolik rizik pro pacienta, že je
především v jeho zájmu, aby tato rizika byla minimalizována.“66 O tomto dokumentu by
měla být informována především rodina či osoba pečující o pacienta. Jedna kopie
pořízeného dokumentu by měla zůstat uložena v dokumentaci u všeobecného
praktického lékaře, který pacienta poučil a kde je také registrován. Rovněž je možné
předat jednu kopii zdravotnickému zařízení, kde pravděpodobně bude pacient
ošetřován. „Pacient může učinit Dříve vyslovené přání též při přijetí do péče
poskytovatelem nebo kdykoliv v průběhu hospitalizace.“67 O náležitostech sepsání
tohoto dokumentu je pojednáno v příslušné kapitole.
Pod bodem 5 a) jmenovaného zákona jsou vymezeny situace, kdy není třeba Dříve
vyslovená přání respektovat, „pokud od doby jeho vystavení došlo v poskytování
zdravotních služeb [...] k takovému vývoji, že lze důvodně předpokládat, že by pacient
vyslovil souhlas s jejich poskytnutím.“68 Tato skutečnost pak musí být zaznamenána do
pacientovy zdravotnické dokumentace. Ve stejném odstavci pak jsou vyjmenovány tři
situace, kdy nelze Dříve vyslovená přání respektovat: „Nelze respektovat, pokud
nabádá k takovým postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, nelze
respektovat, pokud by jeho splnění mohlo ohrozit jiné osoby, a nelze respektovat, pokud
byly v době, kdy poskytovatel neměl k dispozici Dříve vyslovené přání, započaty takové
zdravotní úkony, jejichž přerušení by vedlo k aktivnímu způsobení smrti.“69 Tento zákon
nahrazuje jeden z dlouho platných zákonů č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. Došlo
tak především k úpravě práv pacienta, k odklonu od paternalistické praxe ve
zdravotnictví, kdy byl pacient pouze pasivním příjemcem péče a nebyl chápán jako
osoba, která má právo samostatně rozhodovat o své léčbě. Do novely tohoto zákona
64

Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.
Úmluva, čl. 8.
66
MATĚJEK, Jaromír. Dříve projevená přání, s. 136.
67
Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.
68
Tamtéž.
69
Tamtéž.
65

28

byly zahrnuty také instituty Informovaný souhlas a Lege artis, který se týká kvality
poskytovaných služeb. O obou pojmech je pojednáno výše v rámci kapitol o etických
aspektech.
3.2.4 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a možnost volby opatrovníka
„Institut Dříve vyslovená přání není sám o sobě schopen problematiku nedostatečné
komunikace v otázkách péče o pacienty řešit.“70 V našem právním řádu je problematika
opatrovníka řešena v Občanském zákoníku, kapitole Předběžné prohlášení, § 38:
„V očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat může člověk projevit vůli, aby byly
jeho záležitosti spravovány určitým způsobem, nebo aby je spravovala určitá osoba,
nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem.“71 Toto předběžné prohlášení musí
také splňovat formální požadavky: prohlášení může být sepsáno buď formou veřejné
listiny, nebo musí být podepsáno dvěma svědky.
I když si pacient včas a dobře připraví Dříve vyslovené přání, není v některých
případech později schopen se svých přání sám dovolávat. Opatrovník je pak tímto
dokumentem při zastupování pacienta vázán. Musí se řídit také ústními instrukcemi,
neboť je pacientovým mluvčím. Je vhodné, aby opatrovník byl zároveň pověřen
výkonem oprávnění podle § 33, odst.1. Zákona o zdravotních službách: „Pacient může
při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu,
a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace
o něm vedené, [...] pořizovat si výpisy nebo kopie těchto dokumentů.“72 Při pořizování
Dříve vysloveného přání není jistě myslitelné postihnout všechny možné budoucí
situace. Z určitého pohledu jde o všeobecné vodítko, jak si člověk představuje svůj
závěr života: zda bude chtít být léčen co nejdéle, nebo zda upřednostní dožití při dobré
bazální péči. Právě ustanovený a dobře informovaný opatrovník se má postarat
o splnění přání pacienta. „Rozhodování o zdravotní péči můžete převést na opatrovníka
dokonce i v případě, že jste schopni se rozhodnout sami. Někteří lidé si přejí, aby za ně
jednal opatrovník i v době, kdy ještě dokážou samostatně jednat.“73 Volba opatrovníka
je důležitá. Nemusí to být vždy člen rodiny nebo blízký příbuzný. Nejlepší volbou je
osoba, ke které má člověk blízko, která zná jeho i jeho spirituální založení. Může se
totiž stát, že člen rodiny nemusí blízkému rozumět tak jako zvolený opatrovník; člen
rodiny by také nemusel být schopen uhájit žádané stanovisko před tou částí rodiny,
70
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která má jinou představu o průběhu léčby anebo není jednotná. „Pokud pacient chce,
aby jeho prohlášení věrněji odráželo představy o jeho budoucím životě, musí do svého
textu tyto představy zakomponovat, a to srozumitelným jazykem. Pouhá biomedicínská
data nemohou postihnout komplexnost pacientova života.“74 Jak Dříve projevená přání,
tak i ustanovení opatrovníka je možné kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit nebo
zrušit.
3.2.5 Vyhláška č. 98/2012 Sb., O zdravotnické dokumentaci
Zákon o zdravotnické dokumentaci zdůrazňuje nutnost zápisu těchto institutů do
dokumentace vedené o pacientovi, dále zdůrazňuje také nutnost důkladného poučení
pacienta předem. Stejné požadavky jsou kladeny na Informovaný souhlas a na negativní
revers, o kterých je pojednáno v příslušných kapitolách.

3.3 Náležitosti pro vystavení dokumentu Dříve vyslovené přání
Podle § 36 Zákona o zdravotních službách „tento dokument musí mít písemnou formu
a musí být opatřen úředně ověřeným podpisem pacienta.“75 Druhou podmínkou je, že
součástí tohoto dokumentu musí být písemné poučení pacienta o důsledcích jeho
rozhodnutí. Písemné poučení může poskytnout buď všeobecný praktický lékař, u něhož
je pacient registrován, nebo jiný ošetřující lékař, u kterého se pacient právě léčí a kde
toto Dříve projevené přání uplatňuje. V zájmu jistoty je vhodné, aby toto poučení
obsahovalo i podpis lékaře, který poučení poskytl. Základní podmínkou při pořizování
dokumentu Dříve projevená přání je jeho přesný obsah, tedy popis konkrétních situací,
ke kterým se vztahuje. Je nutné vyjádření pacienta (budoucího pacienta) ke konkrétním
medicínským postupům. Lékařského poučení je třeba k tomu, aby bylo zřejmé, že si je
pacient vědom rizik, která v důsledku svého rozhodnutí podstupuje. Nejčastěji jde
o situace spojené s oživovacími pokusy, s podáváním výživy a tekutin, s dechovou
podporou aj. Tyto konkrétní okruhy jsou vyjmenovány v kapitole medicínskoošetřovatelských aspektů. Když pořizuje pacient Dříve vyslovené přání při nástupu
k hospitalizaci nebo během hospitalizace, pak tento fakt musí být také zaznamenán do
zdravotnické dokumentace a „záznam podepíše pacient, zdravotnický personál a
svědek.“76
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4. Medicínské a ošetřovatelské aspekty
Je nutné, aby v dokumentu Dříve vyslovená přání byly přesně vyjádřeny požadavky
pacienta (budoucího pacienta), co je v oblasti lékařských výkonů pro něho
akceptovatelné a co už nikoli. Minimálně z tohoto záznamu má být jasné pacientovo
zásadní stanovisko: zda chce být léčen všemi medicínskými prostředky až do konce
svého života bez jakéhokoli omezení, nebo zda upřednostňuje kvalitu zbytku života
a chce se vyhnout především tzv. marné léčbě. Je totiž nutné, aby zdravotnický personál
měl jasné vodítko. „Bylo by iluzí se domnívat, že lékaři vždy a za všech okolností ví, co
je pro daného pacienta nejlepší. I když mají mnohem víc zkušeností a lepší znalosti
nemoci, mohou žít ve zcela odlišném kulturním či spirituálním kontextu než jejich
pacienti.“77

4.1 Formulace medicínských a ošetřovatelských situací
V zamýšleném dokumentu Dříve vyslovené přání je třeba se vyjádřit k základním
okruhům medicínské praxe přesně, například takto: „Bude-li má schopnost vnímat [...]
podstatným způsobem narušena tak, že budu i v běžných každodenních úkonech
závislý/á na dopomoci jiné osoby, nebo můj stav bude vyžadovat přístrojovou podporu
životních funkcí včetně umělé výživy a hydratace, nebo se budu nacházet v terminální
fázi nevyléčitelného onemocnění [...] bez naděje na zlepšení apod., nesouhlasím s…,
nepřeji si kardiopulmonální resuscitaci (dále jen KPR). Pokud jde o výživu, nepřeji si
žádné sondy: nasogastrickou ani břišní stěnou, nepřeji si dialýzu, nepřeji si umělou
plicní ventilaci, ani podávání antibiotik, ani chemoterapii. Všechnu tuto péči odmítám.
Ale žádám, aby mi bylo poskytnuto: tišení bolesti, neklidu, strachu, dušnosti nebo
nevolnosti, aby mi byla poskytnuta potřebná bazální stimulace. Hlad a žízeň budou
tišeny v nutné míře s pomocí druhé osoby a bude zavlažována sliznice úst. Nesouhlasím
v žádném případě s marnou a zatěžující léčbou.“ 78

4.2 Kardiopulmonální resuscitace, Do not Resuscitate a ostatní situace
KPR označuje oživovací pokusy při zástavě dechu. Je to prostředek invazivní. „KPR
nebyla nikdy zamýšlena jako standardní léčba v případě každé oběhové zástavy. Je to
léčebná metoda, která má své indikace. [...] Již koncem 60. let se v odborné literatuře
objevily články, které upozorňovaly na dlouhé a nedůstojné umírání terminálně
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nemocných, kteří byli před smrtí opakovaně resuscitováni.“79 Ohledně KPR a jiných
život zachraňujících způsobů má mnoho laiků zkreslené představy. V dnešní
postmoderní době si představují, že vždy a všechno je možné nějak zařídit či vyřešit.
„Pojem KPR zahrnuje řadu možností, z nichž by však mnohé nakládaly těžká břemena
na křehké velmi staré osoby; anebo by v případě úspěchu vedly jen ke krátkodobému
prodloužení života. [...] Rozhodování nezahajovat KPR je ospravedlnitelné na základě
zvážení, že získané dobro by bylo neúměrné k tíži břemene, jímž by pak byl nemocný
obtížen.“80
Statut Do Not Resuscitate (DNR) znamená „neresuscitovat“. Je to pojem, kterým
pacient přímo vyjadřuje svoji autonomii; považuje se za specifickou kategorii Dříve
vysloveného přání. Pacient zde jasně dává najevo, že v případě zástavy dechu si nepřeje
být resuscitován. Některé osoby si dokonce nechávají tento pojem vytetovat na hrudník.
V České republice údajně starší jehovisté nosí na krku cedulku s tímto požadavkem.
„Současná situace, kdy lékaři uvážlivě nezahajují resuscitaci namísto odůvodněného
záznamu DNR do zdravotnické dokumentace z opatrnosti pod tlakem právního prostředí
poznamenají: ʻpostup dle velké vizityʼ, je do budoucna neudržitelná.“81
Nasogastrická sonda a PEG sonda se používají na dobu přechodnou 6-8 týdnů. Sonda
může způsobit nejrůznější komplikace v dutině nosní, v nosohltanu, v jícnu, zvyšuje
riziko reflexní choroby, nebezpečí zanesení infekce, nesnášenlivost sondy jako cizího
tělesa, ucpání a usídlení bakterií v sondě. To vše pacient v terminálním stavu těžko
přijímá.
Další samostatnou kapitolou je výživa a hydratace. „Výživa a tekutiny by byly
z lékařského pohledu zbytečné (a tedy z mravního ne povinné) tehdy, pokud by jejich
aplikace ani nepřinášela úlevu a ani nezabraňovala bezprostředně přicházející
smrti.“82 Nechutenství, neschopnost jíst je také součástí obrazu nemoci, zvlášť
v procesu umírání. Naopak má-li pacient pocit hladu nebo alespoň trochu chuť k jídlu,
má ještě nějaké rezervy.
Pokud jde o dialýzu v kritickém nebo terminálním stavu, „je často provázena
podstatnou zátěží pro nemocného. Dialýza by tedy byla nepatřičná tehdy, pokud by
zahrnovala nerozumnou zátěž pro nemocného a pokud by vedla jen k udržování
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nejistého a velmi tíživého terminálního stavu.“83 V případě nasazení umělé plicní
ventilace jde u terminálně nemocných pacientů jistě o obdobnou zátěž jako u předešlých
situací; je to také velká zátěž pro pečující v domácím prostředí.
Zvažujeme-li dilema, zda pořídit či nepořídit Dříve vyslovené přání, je třeba brát
v úvahu také konkrétní podmínky a možnosti zdravotnických zařízení nebo přímo
zařízení, kde se pravděpodobně budeme léčit. V této souvislosti nemůžeme přehlédnout
sdělení České lékařské komory, které „sleduje se znepokojením prohlubující se
nedostatek lékařů a zdravotních sester a kritickou personální situaci některých
léčebných zařízení.“84 Právě tak nemůžeme přehlédnout informaci ohledně infekce
v nemocnicích. „Je to varovná zpráva: v evropských nemocnicích se každý rok nakazí
infekční nemocí kolem 2,6 miliónů lidí. A co hůř, 91 tisíc z nich tzv. druhotnou
nemocniční nákazu nepřežije.“85 Zpráva dále uvádí, že v určité míře lze těmto nákazám
předejít striktním dodržováním pravidel hygieny. Tato zpráva zahrnuje i stav v našich
nemocnicích: „V Česku je nemocniční infekce častý problém. Dostupná čísla hovoří
o 200 tisících infikovaných ze zhruba dvou miliónů pacientů, kteří ročně projdou našimi
nemocnicemi. Týká se to zvláště pacientů chirurgických oddělení, interny nebo léčeben
dlouhodobě nemocných.“ Závěrem tato zpráva konstatuje: „Problém je to, že různé
nemocniční infekční kmeny vystavené léta úderům různých desinfekčních prostředků a
antibiotik jsou často mimořádně odolné; prostě se s nimi naučily žít. Pacienti, kteří
absolvovali třeba jen drobný zákrok, mohou kvůli druhotné infekční nákaze bojovat
s těžkými komplikacemi. [...] To se týká především pacientů v terminálním stavu a
oslabených.“86
Všechny tyto skutečnosti je třeba vzít v úvahu, a pokud je to možné, bránit se
v těchto podmínkách i tzv. marné léčbě. „Jednoznačná definice marnosti a zbytečnosti
léčby je velmi obtížná. O marné léčbě lze hovořit pouze ve vztahu k definovaným cílům
léčby. Marná je taková léčba, která nedosáhne svého cíle.“87
V USA je prováděn tzv. „Formalizovaný proces rozhodování o marnosti léčby.
Tento institut je v současné době začleňován do vnitřních řádů amerických nemocnic.
Základním záměrem je vytvoření rámce, ve kterém by mohli lékaři, ale i pacient a jeho
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rodina vznést svou pochybnost, že je zvažovaná péče marná. Výsledné stanovisko by
mělo být konsenzuální. [...] V případě nedohody je v nemocnici etická komise, která
případ prozkoumá a vydá doporučení.“88 Tento institut má jistě zajímavou filozofii;
přizve pacienta i jeho rodinu dřív, než je na rozhodování pozdě, a není-li možné
zaujmout jednoznačné stanovisko, jsou odborníci z oblasti etiky na dosah. Je to zcela
jistě lepší alternativa řešení nelehkých etických problémů než soudní průtahy.

4.3 Advance directives
Pojem označuje přání vyřčená do budoucna. V USA a v západních zemích Evropy
jsou již „Advance directives“ (direktivy určené předem) běžným způsobem vyjádření
přání v souvislosti se závěrem života. Tento institut stanovuje podmínky pro péči
o určitou osobu předem.

4.4 Advance care planning
Tento pojem je překládán jako „předběžné plánování konkrétní péče o pacienta“.
Zatímco „Advance directives“ vyjadřují nezadatelná práva jednotlivce, která si předem
stanoví, „Advance care planning“ (dále ACP) je velkým posunem směrem k pacientovi.
Zde nejsou brány v potaz pouze předem určené direktivy, ale zdravotnická zařízení již
nabízí určitý plán optimální zdravotní péče. Zde je na místě jmenovat jako příklad
hodný následování Program ACP Františkánského zdravotního systému v USA
s podtitulem Zlepšování péče na konci života. „Důležitou myšlenkou tohoto programu
je, aby každý z nás rozuměl tomu, co v dnešní době znamená umírat. [...] Velká většina
lidí umírá pomalu. [...] Jakmile lépe porozumíme procesu umírání, bude pro nás snazší
rozpoznat, kteří pacienti zanedlouho zemřou, a pak musíme být s to s nimi a jejich
rodinami promluvit. Teprve potom je můžeme svěřit speciálním ošetřovatelům a začít se
zabývat zlepšováním péče.“ [...] Koordinátorka pečovatelské služby je nejdůležitějším
článkem programu.“89 Autoři tohoto programu si uvědomují, jak důležitý je rozhovor
lékaře s pacientem, rozpoznání, v jaké fázi nemoci se nachází, a právě tak důležitá je
možnost nabídnout systematickou péči na konci života. Vedoucí lékařka tohoto
programu konstatuje, že péče o pacienta se celkově díky koordinátorce usnadní. Lékař
musí sdělit pacientovi a rodině to zásadní, zejména diagnózu a možnost další péče,
a předá pacienta do speciální péče koordinátorce. Ta úzce spolupracuje s pacientem
88
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a s rodinou i nadále. Dále autoři zajímavého programu konstatují, „že tou hlavní
překážkou zlepšení péče na konci života jsou většinou sami lékaři. [...] Ti odmítají vést
s pacienty nepříjemné rozhovory. To se týká drtivé většiny z nich. Zábrany, které mají,
odpovídají tomu, co je vlastní celé naší kultuře, tedy strachu ze smrti, neochotě
porozumět jí, [...] protože málokdo má přímou zkušenost s umíráním, kdy by někdo
z jeho blízkých umíral doma.“90
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5. Východiska ze stávající situace
Přes kritický pohled na skutečnosti, které ohrožují jak zdravotnictví, tak i hospicovou
péči jako systém, nemůžeme přehlédnout dobré pracovní týmy, nasazení jednotlivců
i snahy dobrovolníků pomoci. V každém zařízení je možné najít změny k lepšímu ve
prospěch pacienta, aby mohl závěr života prožít důstojně a aby tato situace byla únosná
také pro jeho rodinu. Rýsují se dva racionální způsoby, jak péči na konci života
zdokonalit.

5.1 ACP
Prvním způsobem je Advance care planning (ACP), který je již zmíněn v předchozí
kapitole. S odstupem času bylo zjištěno, že se tento program jeví jako klíčový prvek
organizace péče o pacienty v pokročilé fázi chronické nemoci. Je třeba, aby byla
zajištěna v první řadě především dobrá komunikace mezi pacienty, blízkými,
zdravotníky a poskytovateli potřebné péče. Je třeba hledat způsob, jak zajistit návaznost
mezi poskytovateli zdravotnických a sociálních služeb také v Česku. „Tak se uvažuje
o roli koordinátora péče (case manager, case coordinator), který by měl na starost
konkrétního pacienta, toho provázel systémem a byl jeho prostředníkem tam, kde to
bude nutné.“91

5.2 Péče na konci života podle Angela E. Volandese
Za druhou naději pro zlepšení systému péče o terminálně nemocné a také pro institut
Dříve projevená přání považuji přínos současného amerického lékaře Angela
E. Volandese. V úvodu svého díla autor spojuje dobrou smrt s dobrým životem
a poukazuje na to, že realita na konci života může být i jiná. Přiznává, že nemalý podíl
na špatném konci života mají i lékaři, kteří nevedou včas rozhovor o konci života
s pacienty. „Sepisování Dříve vysloveného přání má klíčovou funkci při stanovení plánu
zdravotní péče a mělo by být výstupem onoho rozhovoru s velkým R mezi lékařem
a vážně nemocným pacientem; to má v USA již dlouhou tradici. Již od roku 1990
o možnosti sepsání Dříve vysloveného přání musí každá nemocnice informovat pacienty
při jakékoli hospitalizaci a nabídnout jim také příslušný formulář.“92
Kniha obsahuje několik kauz pacientů, kterými lékař vede čtenáře už od počátku, a
v celém průběhu popisované nemoci ukazuje na úskalí, kde je třeba se rozhodnout,
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zaujmout stanovisko. Popisuje například kauzu jednoho pacienta, který neměl žádné
příbuzné, kteří by se ujali rozhodování o jeho léčbě, „takže lékařský tým zvolil
šablonovitý přístup používaný u většiny pacientů: udržet ho všemi dostupnými způsoby
co nejdéle naživu.“93 Poté autor konstatuje, že to, co je pro pacienty v terminálním stavu
důležitější než miliardy, investované do nových technologií, je to, co je nejméně
technické: srozumitelná komunikace v pravý čas a lidská blízkost. „Tu smršť lékařských
zásahů si málokdo dovede představit, protože se odehrává za zdmi nemocnic.
A zjednodušené obrazy kardiopulmonální resuscitace v televizi a ve filmu nedávají
lidem reálnou představu o nemocniční péči na konci života. [...] V éře medicínských
supertechnologií si lidé zvykli vnímat špičkový pokrok a lékařské zázraky jako normu.
Každý nový objev však posunuje hranici mezi životem a smrtí do temné, nesrozumitelné
oblasti, v níž se většina pacientů neorientuje a jejíž smysl přestává být zřejmý. [...] Tuto
knihu jsem napsal z přesvědčení, že jedním ze zhoubných vedlejších účinků
ohromujícího pokroku v medicíně je právě útok moderních technologií na pacienty
v závěrečném stadiu života.“94 Volandes pořídil v rámci osvěty pro pacienty a jejich
rodiny dokonce instruktážní video, aby tak přiblížil problematiku léčby na konci života.
„I já jako lékař jsem mnohokrát prodlužoval proces umírání a tím pacientům způsobil
utrpení. Napadlo mne, že i já jednou budu čelit smrti. [...] Na tuto roli mne nepřipravilo
studium medicíny, [...] ale při léčení lidí člověk pochopí, jak by sám nechtěl umírat. [...]
Ačkoli jsme strávili mnoho let studiem lékařské fyziologie a stali se z nás technologičtí
kouzelníci, neprošli jsme žádným výcvikem v komunikaci, který by nás naučil cenit si
rozhovorů s pacienty a mluvit s nimi o důležitých věcech.“95
Samotná osobnost tohoto lékaře a způsob, jakým se v mládí utvářela, stojí rovněž za
zmínku; Volandes v sobě chová velkou míru empatie vůči pacientům. Jedná se
o mladého lékaře, který pochází z řecké přistěhovalecké rodiny. Čtenář z jeho publikace
vycítí, že kniha byla napsána skutečně proto, aby pomáhala pacientům. Jeho osobnost se
utvářela na dobrých základech: v mládí rád četl, doslova vstřebával velké dávky
klasické řecké literatury, Platona, Aristotela aj. Například sokratovská filozofie je
dobrou přípravou na smrt. K čemu taková filozofie může být lékaři na prahu života
dobrá? Etika ctností se neobejde bez vyprávění, protože ctnosti, hodnoty, které
vyznáváme od nejstarších civilizací, jsou skryty v mytických vyprávěních. Tyto příběhy
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nám jsou i dnes přes velkou časovou vzdálenost stále blízké a líčí situace, které se
nedají postihnout jednoduše mravní normou. Volandes se rozhodl pro studium filozofie
a zároveň pomáhal rodičům v kuchyni a při obsluze v bistru. Chápal, že ho rodiče
nemohou na studiích živit a že se musí snažit sám. Našel si tedy službu v domácnosti
emeritního profesora lékařské fakulty a jeho nemocné ženy. Dopoledne trávil čas na
přednáškách, poté se věnoval službě oné nemocné ženě. Zde dostal opravdovou „školu
života“. Díky této službě si uvědomil, že by chtěl pomáhat lidem, zaměnil tedy studium
filosofie za medicínu. Zmíněné řecké narativy jsou základními stavební kameny jeho
osobnosti, přičemž zkušenosti ze služby mu to jen potvrdily. Jako člověk-lékař dokáže
pochopit člověka v nouzi, kterému se ani vzdělání, ani osvěty nedostalo. Dokáže se
o své poznání rozdělit a osvětu jim předává: „Pevně věřím, že tato kniha povzbudí
pacienty, jejich rodiny a lékaře k tomu, aby usilovali o novou úroveň péče. Zamýšlel
jsem ji jako podporu a soubor informací pro nemocné, aby mohli důležitý rozhovor
začít oni sami, pokud to neudělá lékař. Když se pacienti lépe vybaví informacemi,
napomohou tím k žádoucí změně ve zdravotnickém systému. Lékaři zase mohou k této
změně přispět tím, že budou s pacientem s úctou komunikovat a hájit řešení, které si
pacient zvolí. Mají k tomu dobrý důvod. Každý lékař [...] se jednou ocitne na druhé
straně stetoskopu.“96 Volandes je určitě lékařem, pro kterého je jeho služba privilegiem.
Pro dnešního studenta lékařství jsou filozofické pojmy těžko definovatelné. „Jedna
věc totiž je porozumět, co je to DNS, nukleoid a báze, a naprosto jiné je pochopit, co
znamenají pojmy jako svoboda, svědomí nebo důstojnost; neboť to není nic, co by se
dalo měřit, nic, co by nějak pohnulo rafičkou přístroje, nic, co by se dalo jednoduše
nastartovat a zapamatovat.“97
K tématu konce života nám také zaznívá žádost sv. Ignáce z Antiochie, kterou
pronesl na místě svého mučednictví: „Bratři, mějte se mnou soucit; nebraňte mi, abych
žil a nechtějte, abych zemřel; dovolte mi, abych dosáhl čisté, ryzí světlo; až tam k němu
dospěji, pak teprve budu opravdu člověk; dovolte mi, abych napodobil utrpení svého
Boha.“98
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VOLANDES, Angelo E. Umění rozhovoru o konci života, s. 19.
VÁCHA, Marek – KÖNIGOVÁ, Radana – MAUER, Miloš. Základy moderní lékařské etiky, s. 25.
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6. Orientační sonda v místní nemocnici
Jedním z cílů této práce bylo zjistit informovanost o institutu Dříve projevená přání
na Oddělení následné péče v Nemocnici Turnov. To bylo uskutečněno formou
orientační statistické sondy. Byl sestaven dotazník se šesti otázkami, kde měl
respondent zakroužkovat jednu z několika možných odpovědí. Celkem se jednalo o 25
dotazníků. Na mou žádost tyto dotazníky rozdala staniční sestra. Bylo třeba zjistit, jaká
názor mají zdravotníci v otázce spolurozhodování pacientů ohledně jejich léčby.
Otázka číslo jedna zněla: „Kdyby na vašem oddělení ležel váš blízký příbuzný
v permanentním vegetativním stavu, jak byste mu mohli pomoci?“ Byly uvedeny čtyři
odpovědi. Druhá otázka zněla: „Myslíte si, že máte právní možnost v zásadních
otázkách péče o příbuzného rozhodovat?“ Opět několik možností odpovědí.
Tyto dvě první otázky byly v pěti případech zodpovězeny tak, že si odpovědi
odporovaly. U první otázky několik respondentů zvolilo odpověď a) „při nevratné
situaci odpojit“ a u druhé otázky odpověď b) „ne, nemám právo“. Už z těchto dvou
odpovědí několika respondentů je poznat, že o institutu Dříve vyslovených přání nic
podstatného nevědí. Odpovědi si odporovaly, nebyly logické. Na otázku číslo pět
odpověděli všichni jednotně, že zatím nikdo z okruhu příbuzných, známých ani pacientů
na oddělení zatím tento institut nepoužil. Žádné praktické zkušenosti tedy zatím nebyly
zaznamenány.
Na otázku: „Uvažoval jste do budoucna, že si pro případ náročné životní situace sám
Dříve projevené přání pořídíte?“ odpovídali všichni, až na jednu výjimku, kladně. Tedy
větší část zdravotnického personálu o Dříve vysloveném přání již slyšela, mají
rámcovou představu, ale zcela chybí důkladnější seznámení; institut z právního hlediska
zná pouze staniční sestra, která v současné době studuje vysokou školu.
S šířením povědomí o tomto institutu jde stejnou měrou požadavek na zlepšení
komunikace mezi pacienty, jejich blízkými a zdravotníky. Je třeba, aby poskytovatel
zdravotní péče naplňoval všechny potřeby pacienta. Pacient potřebuje jistotu, že
personál s ním cítí. Ve skutečnost se bohužel pacienti a jejich rodiny cítí být lékaři
opuštěni a jejich hlubší zájem nepociťují.
Hlavním problémem ve jmenované nemocnici je neinformovanost, která mj. souvisí
i s neinformovaností veřejnosti. Nemocnice by měly získat kompetence k tomu, aby
nově hospitalizovaným pacientům na kterémkoli oddělení mohli předložit formulář pro
sepsání Dříve vysloveného přání, jako tomu je v USA již několik desetiletí. Toto
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předložení a základní poučení by pak mělo být v kompetenci staniční nebo vrchní
sestry. Tak by se o možnosti tohoto institutu začalo konečně diskutovat.
V této souvislosti by se také pacienti měli dozvědět o možnosti volby opatrovníka.
Naše právo by mělo obsahovat stejnou možnost volby opatrovníka, jako je tomu v USA,
jak popisuje lékař Volandes: tedy i pro případ, že je pacient schopen sdělit své přání.
I v tom případě již opatrovník může pomoci. Pak by o pacientově budoucnosti
nemuselo rozhodovat zdravotnické zařízení a soudy, ale i sám pacient za účinné
podpory zvoleného opatrovníka.
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Závěr
Bakalářská práce byla zaměřena především na důkladné poznání institutu Dříve
vyslovená přání a dále na zjištění, jaká je o něm informovanost v lokálních
zdravotnických zařízeních. Následně směřovala k zodpovězení otázky, zda je toto
opatření přijatelné také pro křesťana. Tento institut je jak pro zdravotníka, tak pro laika
v textu osvětlen dostatečně ze všech aspektů: etického, právního i medicínského.
Rovněž byla dostatečně zdůrazněna nutnost komunikace mezi pacientem a lékařem i
mezi rodinnými příslušníky pacienta a zdravotníky. Tento institut vede pomalu pacienty
a jejich rodinné příslušníky nejen k zamyšlení nad vlastním koncem života, ale
i k zodpovědnějšímu postoji ke svému zdraví. V každém případě si dnešní pacienti
zaslouží důstojné jednání a správnou komunikaci, aby pochopili, že způsob, jak prožijí
konec svého života, je do značné míry v jejich rukou.
Práce sama byla pořízena se záměrem přispět k diskuzi o této problematice, aby se
významně pozvedla kvalita života každého pacienta v terminálním stavu.
Na otázku, zda je tento institut přijatelný také pro křesťana, není odpověď tak
jednoznačná. Podle zmíněného Ignáce z Antiochie je pro spásu duše nejdůležitější čisté
ryzí světlo a touha napodobit utrpení svého Boha. Sama vidím, že světlo poznání
Pravdy, kterého se mi díky studiu dostalo, nemůže stačit ke spáse duše. Člověk sám se
musí rozhodnout, zda přijme to, co je zaznamenáno, vyzkoušeno, nebo zda svůj zbytek
života obětuje Bohu; co jinak by bylo mírou odevzdání se do Jeho rukou? Kdy jindy a
jakým jiným způsobem by se člověk jako tvor měl svému Stvořiteli odevzdat? To, co je
obsaženo v právních a etických aspektech a popsaných zkušenostech z praxe, je cenným
poznáním pro každého člověka, aby se mohl v dané problematice dobře orientovat. Ale
to vše je jakoby v duchu „litery onoho Zákona“. A když člověk žijící z víry chce přinést
svou oběť Bohu, musí z toho kruhu poznání vyjít opět ven. Zákonné předpisy a
zkušenosti jsou obdobou Starého zákona; kdo chce přinést oběť, musí jednat v novém
duchu, v duchu milosrdenství, v duchu Nového zákona, snažit se napodobit utrpení
Ježíše Krista. Tyto znalosti jsou samozřejmě cenné a člověk z nich musí při
rozhodování vycházet. Jen člověk znalý Starého zákona může zahlédnout spásu a její
hloubku, která vyvěrá z Nového zákona.
Když člověk odchází smířen s Bohem a s lidmi a doprovázejícímu se podaří
validizovat poslední čas a hodiny umírajícího, projeví se poslední potřeba: spočinout

41

v čistém ryzím světle a dostatečně se napojit z onoho pramene na dlouhou pouť.
Před naplněním této spirituální potřeby musí ustoupit i Dříve vyslovené přání.
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