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TŘEBÍČ - Mobilní speciali-
zovaná paliativní péče o těžce 
nemocné a  umírající pacienty 
je stále ještě novým trendem 
českého zdravotnictví. Dříve 
šlo o  péči, kterou poskytova-
la specializovaná pracoviště, 
označovaná jako lůžkové hos-
pice, dnes tato péče ve  své 
komplexní podobě tzv. domácí 
hospitalizace  proniká i do do-
mácího prostředí.

Hlavní myšlenkou palia-
tivní péče je, aby lidé, jejichž 
onemocnění není „léčitelné“ 
v  běžném slova smyslu, ne-
umírali v  nemocnicích, ale 
doma mezi svými blízkými. Tak 
si to podle průzkumů veřejné-
ho mínění totiž přeje většina 
z  nás. Cílem paliativní péče 
je tedy zmírnit bolest a  dal-
ší tělesná a  duševní strádání, 
zachovat pacientovu důstoj-
nost a  poskytnout podporu 
jeho blízkým. O takový přístup 
k  nemocným usiluje Česká 
společnosti paliativní medicí-
ny, jejímž předsedou byl v  le-
tech 2009-2017 MUDr. Ladislav 
Kabelka, Ph.D, který je dnes 
primářem Domácího hospice 
sv. Zdislavy v Třebíči. 

MUDr. Kabelka pochází z Li-
tohoře u  Moravských Budějo-
vic, narodil se v  Třebíči a  je 
do značné míry jeho zásluhou, 
že se tento způsob péče o umí-
rající zavádí v  celé naší zemi, 
a  zvláště na  Vysočině se za-
sazuje o  rozvoj léčby bolesti 
nevyléčitelně nemocných paci-
entů. O  situaci paliativní péče 
v době koronaviru jsme s ním 
hovořili koncem dubna.

Jaké impulsy pro vaši práci 
a  uvažování lékaře v  oblas-
ti paliativní medicíny přináší 
doba světové pandemie koro-
naviru?

Já bych řekl, že tato doba po-
tvrzuje výraznou potřebu pře-
souvat péči z  nemocnic o  zá-
važně nemocné domů a  nebo 
do  domovů pro seniory, to 
za  prvé. A  řekl bych, že je to 
mnohem silnější, než to bylo 
dřív, onen akcent – nastavme 
péči o nemocné tak, aby ti lidé 
nemuseli zbytečně do  nemoc-
nice. Samozřejmě, když je to ne-
zbytné, ať tam jedou, ale když 
to není nezbytné, ať zůstávají 
ve  svém původním prostředí, 
ale ne bez péče. Musíme ovšem 
umět péči zorganizovat, vět-
šinou je třeba 24 hodin, 7 dnů 
v  týdnu i  dostupnost lékaře. 
Takže je větší tlak na  to, aby-
chom si nejenom jako domácí 
hospic, ale i  praktičtí lékaři, 
třebíčská nemocnice samotná, 
krajská samospráva a  samo-
zřejmě i  lidé, tedy laická ve-
řejnost, hlavně uvědomovali, 
že pečování doma  o  blízkého 
člověka má svoji velikánkou 
hodnotu a hledali jsme způsob 
včas propojit rodinu, plán péče 
a  léčby a  dostupné služby. 
Přesně o  to se snažíme s  ko-
munitními službami Třebíčské 
Oblastní charity. Náš domácí 
hospic je takovým zastřeše-
ním odbornosti i  dostupnosti 
v tomto smyslu.

Vím, že tady u  nás na  Tře-
bíčsku se péči o těžce nemocné 
podařilo dovést do  stavu, kdy 
i opravdu velmi složité domácí 
situace jsou schopni lidé zvlád-
nout s pomocí lékařů, zdravot-
ních sester a ošetřovatelek.

Musím říct, že se tyto situace 

daří v  naprosté většině zvlá-
dat bez ztráty kytičky, jak se 
to někdy říká. Myslím tím pro 
pacienta, rodinu, pojišťovnu, 
nemocnici, i další služby. 

Je tu ale ještě aspekt kapacity 
a  intenzity péče. Máme zkrát-
ka mnohem více požadavků 
na  péči, než jsme měli ještě 
před nedávnem, a  těžší stavy 
pacientů. A  pro mě je velmi 
příjemné vidět, že tým Domá-
cího hospice sv. Zdislavy tyto 
nároky brilantně zvládá. Musím 
se pochlubit, že se nám daří do-
plňovat a  rozšiřovat náš tým. 
Občas to je skoro „zázrak“. Na-
příklad minulý měsíc: přihlásil 
se mi ke  spolupráci v  domá-
cím hospici kolega lékař, který 
se s  rodinou stěhuje na  Vyso-
činu ze středních Čech. A je to 
kolega velmi zkušený, internis-
ta a paliatr zároveň, přímo pod 
mou garancí dělal atestaci, sám 
jsem ho školil, výrazně posílí 
naše řady, i nemocniční konzi-
liární tým. 

Vím, že od listopadu minulého 
roku máte ve vašem týmu také 
psychologa.

Je to tak, velice dobře se nám 
podařilo do  našeho týmu za-
pracovat také nového psycholo-
ga. Je to mladý, velmi empatic-
ký a motivovaný kolega. Skvěle 
zapadl do  týmu, takže to per-
fektně funguje a  jeho práce 
nám výrazně pomáhá nejen pří-
mo u  pacientů, ale i  pro lepší 
orientaci našeho týmu v  emo-
cích a psychice pacientů, rodin, 
i našich vlastních. Mám z toho 
velkou radost, výrazně to zkva-
litnilo naši práci. 

Je také vidět, že jsme docela 
dobře dokázali nastavit proce-
sy organizace péče. Nevidím, 
že by se v  našem týmu děla 
nějaké velká napětí, nervozity 
nebo nejistoty, zatím šlape jako 
hodinky. A když vezmu v úva-
hu, že máme asi 130 procent 
výkonnosti oproti stavu z  po-
čátku března letošního roku, 
a  už tehdy to byla výkonnost 
poměrně vysoká, tak z  toho 
mám také velkou radost. Chtěl 
bych poděkovat svým kolegům, 
i  vedení oblastní charity – bez 
jejich podpory a práce by naše 
původní sny a  představy po-
moci každému, kdo si o pomoc 
řekne, nikdy nepoznaly realitu.

Zeptám se z  poněkud jiné-
ho úhlu, dnešní doba přeje 
představám o  nezávislém ži-

votě jediného člověka, který 
nechce být svázán s  jinými 
lidmi. Rozpadají se nejen ví-
cegenerační rodiny, ale muži 
a  ženy nevstupují do  man-
želství, je zkrátka doba svo-
bodných lidí zvaných singles. 
Jak se tento trend projevuje 
na  žádoucí péči o  staré ne-
mocné lidi v  jejich domácím 
prostředí? Je to i  na  Vyso-
čině nějaký výrazný trend, 
nebo jsme tady zatím usazeni 
v tradičních vztazích tradiční 
rodiny?

To jste položil velmi důleži-
tou otázku. Mně se zdá, že tady 
na Vysočině právě že ještě po-
řád jsme usazeni ve  vícegene-
račních rodinách. A  když tam 
už nejsme usazeni, tak umíme, 
velmi často to vidím, změnit 
náš systém nastavení života. 
Nejsme tak daleko od  rodi-
čů a  jsme schopni a  dokonce 
– to je to klíčové – jsme ochot-
ni se k  nim vrátit. To vnímám 
jako velký dar pro budoucnost. 
Podle mě Vysočina, a  zvláště 
Třebíčsko, je v  současné době 
vyloženě příkladem toho, jak 
by se základní životní rodinné 
hodnoty měly stavět. 

Takže to mohu vnímat i  jako 
velikou pochvalu pro čtenáře 
našich novin?

Ano, to tak je.

Zeptal jsem se na  problém 
singles, protože z  hlediska 
ekonomů a  třeba i  podnika-
telské sféry na  Třebíčsku slý-
chám i  další stesky, že totiž 
mladí lidé, kteří odcházejí stu-
dovat mimo Vysočinu, nakonec 
v tom Brně, Praze či zahraničí 
zůstávají, třeba i singles, a ne-
mají chuť se vracet do míst své-
ho dětství. 

Cesta za  vzděláním se ži-
votem singles bezprostředně 
souvisí,  je to z mého pohledu  
jiné téma. Já jsem se například 
pokusil za  poslední zhruba 
tři roky několik mladých lidí 
zmotivovat pro práci nejenom 
v našem domácím hospici, ale 
částečně i v Nemocnici Třebíč. 
Přenesl jsem nejen jejich práci, 
ale i  život sem na  Třebíčsko, 
třeba z  Brna. A  mám z  toho 
radost, protože jim se tady líbí, 
ale samozřejmě to není zadar-
mo. Je nesmírně potřeba, aby-
chom si uvědomovali tento ne-
blahý trend odcházení mladých 
lidí z  našeho regionu a  aby-
chom aktivně něco dělali pro 

to, aby ti lidé měli důvod, když 
odejdou jinam na studia, tak se 
zase vrátit.  Na  Vysočině sice 
nemáme vysokou školu a  ne-
máme tady žádné velké město, 
nemáme tady ta životní pozlát-
ka v  takové míře, ale máme 
tady řadu jiných krásných věcí, 
od přírody počínaje, přes dob-
ré lidské vztahy, přes perfektně 
fungující služby. Podle mého 
názoru zkrátka Kraj Vysočina 
jako celek funguje velmi dobře. 
A je to poznat.  A kdybychom 
dokázali mladým lidem nabíd-
nouti „sexy prostředí“ pro kaž-
dodenní život, bylo by to vý-
borné. Tím „sexy prostředím“ 
myslím fakt, že když chceme, 
aby tady mladí žili a pracovali, 
abychom jim jejich životní za-
čátek tady i trošku zpříjemnili.

Máte asi na  mysli třeba do-
stupné bydlení, místa, kde by 
se mohli scházet, zkrátka žít 
svůj mladý život na  úrovni
21. století, hlavně pak i s dět-
mi?

Přesně tak – a pro to je potře-
ba něco dělat, na to je potřeba 
prioritně myslet.  A pak se nám 
i  jednotlivé generace, i  když 
třeba jen v  době těžké nemo-
ci, budou propojovat. Vlastně 
bych po  letech života s  těžce 
nemocnými chtěl říci, že mně 
naučili vnímat nemoc jako pří-
ležitost. Mnohdy změny vztahů 
a  hodnot, které nemoc s se-
bou přinese, a  my pomáháme 
pochopit a  řešit, podporovat, 
jsou zásadní pro další život celé 
rodiny. Ani lůžkový hospic mi 
nenabízel takovou možnost „lé-
čit“ paliativní péčí nejen umírá-
ní, ale i život samotný.

V  rozhovoru s  paliatrem se 
v  době řádění koronaviru ne-
mohu nezeptat na  téma eu-
tanázie. V  souvislosti s  tím, 
co se dělo a  děje v  nemocni-
cích v  Itálii, Španělsku nebo 
ve  Spojených státech, kde 
nemocní umírají kvůli ne-
dostatku přístrojů pro plicní 
ventilaci, čtu názory různých 
lidí, kompetentních i  laiků. 
Zaznamenal jsem třeba i názor 
doktora Miroslava Macka, lé-
kaře pětasedmdesátníka, který 
tvrdí, že opatření, provázející 
nouzový stav, byla zbytečná. 
Pokud by se prý proti epidemii 
nepodniklo nic, sto tisíc lidí by 
umřelo, zdravotní systém by si 
oddechl a  život v  mnoha ro-
dinách, kde pečují o  dlouho-

době nemocného, by se vrátil 
do  přívětivějších kolejí. Jeho 
názor byl nazván přírodní euta-
názií z donucení. Co vy na to? 

To, co tento více politik než 
lékař – alespoň pro mě – pro-
nesl, je spíše slabost, nejistota, 
neznalost, řekl bych i  hlou-
post. Pro mě nehodné dalšího 
komentáře. 

Tato doba prověřuje charak-
tery. Pro mě slovo charakter je 
o tom, jakým způsobem pracu-
jeme s hodnotami, jaké hodno-
ty vyznáváme. A  spousta lidí 
o  tom, jaké hodnoty vyznává, 
běžně veřejně nemluví, ale pro-
jevuje se to v  jejich chování.  
Takže to, o čem hovoříte, není 
přístup, který bych já vyznával.  
Já si myslím, že současný pří-
stup naší vlády i  celé země je 
hodně humánní. Jsem přesvěd-
čený, že je to celé hlavně o tom, 
že máme na ministerstvu zdra-
votnictví kvalitního epidemio-
loga a další epidemiology. A že 
tito lidé hlavně a  především 
byli slyšeni – to je základ.

Druhým krokem bylo, že naše 
republika byla velmi poslušná, 
lidé poslechli nařízených opat-
ření ve prospěch humanity. To 
mi přijde velmi krásné.

A  co se týče eutanazie jako 
takové, tak v tomto období ur-
čitě my zdravotníci, my lékaři 
jsme vystavování intenzivněj-
ší konfrontaci našich pohledů 
na to, co je to hodnotný život. 
A  to není vůbec jednoduché. 
Slovo hodnotný musíme brát 
z hlediska toho, nakolik je tře-
ba právě intenzivní péče nebo 
superintenzivní péče na  ARO, 
ventilační péče, včetně rychlé 
zdravotní péče, nakolik je to 
vše v  dané chvíli pro pacienta 
užitečné. Samozřejmě, že dělat 
takováto rozhodnutí narychlo, 
to znamená v  okamžiku, kdy 
ten problém opravdu přijde, je 
velmi špatně. Na tento způsob 
uvažování je potřeba nastavit 
tzv. systém dříve vyslovených 
přání a plánování péče. 

A to je také podle mě to, co se 
paliativní medicína snaží již 
několik let i u nás na Třebíč-
sku přinášet do  obvyklé zdra-
votní péče.

Jsem rád, že to takto vnímá-
te. Je zkrátka potřeba neskrý-
vat to, že do  života člověka 
přijde závažná nemoc. A  je 
potřeba se pokoušet dosáh-
nout mezi lékaři, mezi paci-

entem a  jeho rodinou určité 
shody na  vývoji té nemoci. 
Abychom pak v  jejím závěru 
nebyli tolik překvapeni.  Takže 
když třeba dojdeme k  názo-
ru, že nebudeme proti nemo-
ci vystupovat tzv. proaktivně, 
protože bychom nemocnému 
ani jeho blízkých nepřispěli 
ke  kvalitě jejich života (že ho 
třeba nepovezeme do  nemoc-
nice), tak to není eutanazie. To 
je v  dané chvíli rozumné roz-
hodnutí ve  prospěch kvality 
života všech, včetně systému 
zdravotní péče. Zdůrazňuji, 
že je to systémová záležitost 
velmi etická, velmi komuni-
kační, velmi lidská, která ale 
vyžaduje nebát se o  těchto 
věcech mluvit zavčas. A  jestli 
nám doba epidemie koronavi-
ru něčemu naučila – tak to tak 
začít opravdu dělat.  Není tedy 
potřeba se bavit o  eutanázii, 
ale je potřeba se rozumně bavit 
tom, co je důležité a  užitečné 
pro naše pacienty. Ano, pojď-
me se o tom bavit, protože po-
kud se o tom bavit nebudeme, 
tak nějaký konsensus nemůže 
přijít.

Jak vnímáte chování a jednání 
amerického prezidenta nebo 
britského premiéra, kteří vlast-
ně někdy odmítají třeba i  vě-
decké závěry z  oblasti medi-
cíny nebo epidemiologie? Jsou 
to leckdy šokující výroky z úst 
představitelů mocenských elit 
tohoto světa.

Určitá politická kompetent-
nost, chcete-li inteligence citu,  
je úzce spojená s tím, jestli do-
kážeme takováto naše závažná 
rozhodnutí o  bytí nebo nebytí 
lidí korigovat různými názory. 
Dobrá a  správná politika musí 
být podle mého o respektování 
všech názorů a  o  hledání ro-
zumného kompromisu. To, co 
předvedl pan prezident Trump 
nedávno o  dezinfekci do  plic, 
to bylo tak trapné - až to bylo 
trumpovské. Děkujme pánu-
bohu za  to, že takové názory 
a výroky se v České republice 
v takové míře nedějí. V tomto 
smyslu jsem vděčný za  to, jak 
se reprezentace našeho státu 
chová. I  když si umím před-
stavit různá jednání, kde padají 
velmi různé názory, a že by se 
určitě i  u  nás našli lidé, kteří 
by nejraději odborníky zahnali 
někam do  kouta a  udělali to 
po svém. Ale to by bylo špatně.

Pandemie koronaviru nám ukazuje, že je 
potřeba péči o závažně nemocné přesouvat 
z nemocnic do jejich domácího prostředí

Co je paliativní péče
• Péče o nevyléčitelně nemocné, s aktivním onemocněním – 
a to jak v rovině biologické, tak psychologické, sociální a spi-
rituální.

• Paliativní péče musí být zahájena společně s diagnózou ne-
vyléčitelného onemocnění. Intenzita jejího poskytování a způ-
sob její organizace závisí především na potřebách nemocného 
a jeho blízkých. Doplňuje léčbu, která může ovlivnit základní 
onemocnění, více jako základní model péče se posléze uplatňu-
je v pozdějších fázích onemocnění. 

• Paliativní péče je efektivní u  všech pacientů s  nevyléčitel-
ným, aktivním onemocněním, nezávisle na  diagnóze či věku 
pacienta. 

• Objektem paliativní péče jsou pacienti a jejich blízcí. Blízké 
nemocného paliativní péče podporuje i po jeho úmrtí. 

• Paliativní péče odmítá eutanázii v jakékoliv formě, ctí život 
a podporuje nemocného v životě v nemoci, stejně jako v ob-
dobí umírání. Paliativní péče je vlastně nástroj: jak změnit zdra-
votní systém. ve  prospěch nemocného, jeho rodiny, zdravot-
níků. Jak ozdravit sociální vztahy a ukázat na konci lidského 
života znovu jeho smysl.

MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D je primářem Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči.
 Foto: Barbora Živná


