Duchovní péèe o nemocné

dùleitých slueb v minulosti zcela potlaèených, a to je Duchovní sluba v nemocnici. Není to jen Me v nemocnici.
Je to pøítomnost èlovìka, který je urèen k tomu, aby provázel
nemocné v jejich nejistotách, tiil strach, dával nadìji, odpovídal
na otázky, které zaznívají z due èlovìka, posiloval vùli k tìkým rozhodnutím, dával pocítit blízkost nìkoho, kdo má zájem
o jeho problémy, pøináel smíøení a pokoj. Pro vìøící pak místo
k modlitbì v kapli a slavení liturgie.
Dlouhá léta tuto slubu v hradecké nemocnici vykonává
P. Jiøí koda. Vím, e ti, kteøí se s ním setkali a setkávají, jistì
dosvìdèí, e mít takového èlovìka blízko sebe ve chvíli nemoci je stejnì dùleité jako pøítomnost chirurga pøi operaci.
Od minulého roku spolupracují s otcem Jiøím knìz Jaroslav
Furtan a Radek Pavlista jako pastoraèní asistent. Tuto slubu si
zvolili sami a jsou rádi, e mohou nemocným a trpícím být duchovní pomocí nablízku.
Doufám, e spolupráce s vedením nemocnice bude stále tak
vstøícná a chápající jako dosud, aby bylo moné tuto slubu
zkvalitòovat a rozvíjet dle potøeb pacientù a tím pøispívat
k jejich uzdravování.

Pøes vechny moné nedostatky, kterými nae zdravotnictví
prochází, a u se jedná o peníze, technologii, personál, musíme
konstatovat, e péèe v nemocnicích jde dopøedu. Pøáli bychom
si, aby to bylo rychlejí, kvalitnìjí atd., ale to jsou pøání nebo
sny. Reálné je to, co je. A zde je zapotøebí vidìt ty nové èi
rekonstruované pavilony v nemocnicích i ty nové pøístroje, které
se podaøí získat, a stejnì tak i snahu o lepí pøístup k nemocným. A u to jsou lépe vybavené pokoje s vìtím soukromím
a pohodlím nebo sluby, které mohou pacienti vyuívat.
Èlovìk, který pøichází do nemocnice se svou nemocí a zranìním, zaívá veliké vykolejení z prostøedí a stavu, na který je
zvyklý a který si buduje. Jeho svoboda a schopnost sám zvládnout a øídit svùj ivot je velmi silnì omezena, a to kadého
uvádí do stavu nejistoty i strachu. Prostor, který se pøed pacientem otevírá tím, e je vytren ze svého normálního ivota,
mu pøedkládá pohled na jeho ivot z úplnì jiných hledisek
a podle jiných hodnot, ne na které byl zvyklý. Èas získává
úplnì jiný rozmìr - nyní toti má èas. Zjiuje vlastní postradatelnost. Pociuje sílu vztahu ke svým blízkým. Mnohdy
se také zaèíná ptát sám sebe, co bude dál a také co bude se
mnou a s nimi (jeho blízkými).
Svoboda naí spoleènosti pøináí pacientùm jednu z velice

P. Josef Suchár
biskupský vikáø pro diakonii

Návtìva biskupa Dominika Duky ve Fakultní nemocnici

Pøi pøíleitosti IX. svìtového dne nemocných navtívil v nedìli
dne 11. února 2001 Fakultní nemocnici Mons. ThLic. Dominik
Duka OP, biskup královéhradecký. Poté, co se setkal s nemocnými na Ortopedické klinice, celebroval mi svatou v posluchárnì
Neurochirurgické kliniky, kde v promluvì vysvìtlil význam a smysl
Svìtového dne nemocných, vyhláeného pøed devíti lety papeem
Janem Pavlem II. O papeovi je známo, jak hluboce proívá vechny bolesti souèasného svìta, mezi ne zahrnul i utrpení nemocných. I letos vydal k tomuto dni poselství. Jeho slova zaznìla tentokrát s jetì vìtí naléhavostí a vìrohodností, kdy prohlásil:
Jsem jeden z vás, jsem starý a nemocný. Jako hlavní místo
oslav byla letos zvolena katedrála v australském mìstì Sydney.
Svìtový den nemocných se slaví 11. února, v den památky Panny
Marie Lurdské, k ní se utíkají nemocní z celého svìta s prosbou
o uzdravení. U nás se slavil letos poprvé. Ve svém poselství apeluje pape mj., aby úsilí o zdraví pro vechny se stalo prvoøadou
povinností kadého èlena mezinárodního spoleèenství a aby moderní lékaøské vìdy efektivnì slouily èlovìku pøi plném respektování jeho lidské dùstojnosti.
V podveèer se pak Mons. Dominik Duka seel s lékaøi, sestrami
a dalími pracovníky nemocnice. Vzácnou návtìvu a èleny doprovodu - P. Josefa Suchára, biskupského vikáøe pro diakonii,
P. Pavla Boukala, sekretáøe biskupa Mons. Duky, a P. Jaroslava
Furtana, knìze a psychologa, který je urèen pro pastoraèní slubu
v nemocnici, pøivítal øeditel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo
Heger, CSc., který oznaèil návtìvu za významný krok, který by
mìl vést k prohloubení péèe o nemocné. Mons. Duka podìkoval
øediteli nemocnice za pozvání a milé pøijetí a za umonìní duchovních slueb nemocným. Uvedl, e Fakultní nemocnice byla
vybrána, aby v ní byl rozvinut model této sluby pøed jejím zavádìním v dalích nemocnicích.
V této souvislosti je vhodné poznamenat, e duchovní sluba se
zaèala ve Fakultní nemocnici poskytovat (i kdy ne pod tímto
jménem) ji pøed rokem 1990 s pøíchodem P. Jiøího kody, tehdy
v roli sanitáøe.
V diskusi, je následovala, se hovoøilo o tom, e nemoc je hlubokým zásahem do lidského ivota. Vytrhává èlovìka z rodinného
prostøedí, hatí jeho plány a cíle, naplòuje ho obavou a nejistotou.
Nemocný èlovìk, zvlátì starí, se najednou ocitá v prostøedí pro
nìho novém a cizím. Na mysl mu pøicházejí otázky, kterými se
døíve nezabýval, fyzické strádání nemusí pro nìho znamenat nejvìtí utrpení. Dnení medicína klade na èas lékaøe mnohem vìtí
nároky ne døíve. Moderní vyetøovací metody, jakkoliv cenné

a pøínosné, olupují lékaøe o èas. Avak i v této situaci by mìl
mít lékaø stále na pamìti, e jeho úkolem není léèit pouze nemocný orgán, ale lidskou bytost. Komunikace s nemocným, vlídné
a povzbudivé slovo, úsmìv lékaøe i sestry mohou zmoci mnoho.
Pøesto je tu jetì oblast, kde nemalou úlohu mùe sehrát duchovní,
pokud si to nemocný pøeje. Ten mùe pøispìt k tomu, aby nemocný
èlovìk nebyl ponechán sám sobì se svým utrpením a nemocí, èasto
nevyléèitelnou, aby se s touto situací dokázal vyrovnat a aby se mu
dostalo odpovìdi na otázky, na nì oèekává odpovìï spíe od knìze
ne od lékaøe. Dnes nemalá èást nemocných neumírá v rodinném
prostøedí, ale èasto v osamìlosti ve zdravotnických zaøízeních. I zde
mùe knìz pøispìt k dùstojnému doprovázení nemocného v jeho
posledních chvílích ivota. Duchovní péèe o nemocného by vak mìla
zaèínat døíve a mohla by se týkat i jeho pøíbuzných. Úzká spolupráce lékaøù a sester je pøitom pro knìze velmi dùleitá. V mnoha
zemích je taková spolupráce samozøejmá a èasto to bývá právì lékaø,
který je prostøedníkem mezi nemocným a duchovním.
Øeditel nemocnice docent Leo Heger se pak zmínil o dalím
problému, se kterým se dnes setkáváme èastìji ne døíve. Je nepochybné, e medicína dosáhla a dosahuje nemalých úspìchù
a pøíklady není nutné uvádìt. V oèích veøejnosti to vak nìkdy
vede k pøeceòování moností medicíny, k názoru, e lékaø mùe
a je tudí povinen vyléèit nemocného vdy. Nepøipoutí se monost,
e i pøi vekerém poctivém úsilí lékaøe s vyuitím vech dostupných znalostí se nakonec zvolený léèebný postup nemusí ukázat
úspìným. V mnoha zemích, zvlátì v USA, vzrùstá poèet soudních procesù, jejich podkladem je obvinìní lékaøe z nesprávného
postupu. Dùsledkem toho je, e lékaø pracuje pod stále vìtím
stresem, vydává stále vìtí èástky na pojistné pro pøípad pochybení, co se zpìtnì promítá do rostoucích cen za zdravotnickou
slubu. V nìkterých nemocnicích v USA mají dokonce zvlátní
pracovníky, kteøí prùbìnými rozhovory s nemocným a s jeho
pøíbuznými zjiují míru spokojenosti s poskytovanou péèí. Poèet
soudních sporù se tím podaøilo sníit.
V rámci diskuse byla vznesena i otázka nemocnièní kaple, která
by slouila nejen církevním úkonùm, ale byla by i místem, kam
by se nemocní mohli uchýlit k rozjímání a získávání duevního
klidu. Mons. Duka v této souvislosti uvedl, e kaple jsou dnes
i na letitích (jako pøíklad uvedl Frankfurt), kde slouí osobám
vech vyznání i tìm, kteøí zde pouze hledají klid.
Myslím, e obì strany se asi po hodinové diskusi rozcházely
s pocitem, e setkání bylo nejen milé, ale i uiteèné.
Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
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