Návtìva Mons. ThLic. Dominika Duky OP,
biskupa královéhradeckého, ve Fakultní nemocnici

Pøi pøíleitosti Svìtového dne nemocných navtívil dne 11.
února 2003 Fakultní nemocnici Hradec Králové Mons. ThLic.
Dominik Duka OP, biskup královéhradecký.
Jak jsme se nahlédnutím do nìkolika obèanských kalendáøù
a titulù denního tisku pøesvìdèili, není Svìtový den nemocných, spadající na den památky Panny Marie Lurdské, bìnì
vzpomínán. A tak bude jistì vhodné, kdy si pøipomeneme, e
jej v roce 1992 vyhlásil pape Jan Pavel II., a e v poselství
k tomuto dni v roce 2001 mj. prohlásil: Jsem jeden z vás, jsem
starý a nemocný. Tato slova, která by kadodennì mohla znít
i v chóru milionù lidí na naí Zemi, nám napovídají, e na nemocné nesmíme nikdy zapomínat.

a s oddaností vìnují své profesi. Pan biskup proel oddìleními
kliniky, pozdravil se s personálem a poehnal nemocným, kteøí byli jeho návtìvou velmi potìeni.
Po návtìvì Kliniky gerontologické a metabolické celebroval pan biskup mi svatou v posluchárnì Neurochirurgické kliniky a v podveèer se seel se zamìstnanci nemocnice v konferenèní místnosti Ústavu klinické biochemie a diagnostiky, kde
hlavním tématem byly etické aspekty péèe o nemocné. Vzácné
hosty v èele s biskupem Mons. ThLic. Dominikem Dukou OP
a vechny pøítomné pøivítal øeditel nemocnice FN doc. MUDr.
Leo Heger, CSc.
Ve vstupním referátu k dané problematice, nazvaném Køesanské náboenství a nemoc, se prof. MUDr. Zbynìk Voboøil,
DrSc., pøednosta Chirurgické kliniky, s hlubokou znalostí problematiky zabýval vztahem spoleènosti k nemoci a nemocným z pohledu Starého a Nového Zákona. Od køesanského
lékaøe oèekáváme kromì maximální profesionality i citlivý
pøístup a pochopení nemocného, povzbudivý úsmìv a vlídné
slovo.
V návaznosti na úvodní referát zmínil MUDr. Eduard Havel,
Ph.D., asistent Chirurgické kliniky, tøi významné etické problémy. Jako první uvedl absenci lidské úèasti s utrpením nemocných. Doprovázení nemocných je pojem, který vyaduje
osobní úèast oetøujícího personálu se strádáním nemocného
bìhem poskytované péèe. Vìtina stíností na zdravotníky vyplývá z absence tohoto pøístupu. Moderní medicína se vysoce
specializuje a v souèasné dobì jsou odbornì i spoleèensky vysoce hodnoceny velmi efektivní výkony jako angioplastiky,
zavádìní stentù a dalí. Prof. Chrobák poznamenal, e souèasnì jde o výkony, které jsou nároèné na èas, vyadují nìkdy
pøítomnost i dalích lékaøù v pøesnì stanovenou dobu. To jsou
i objektivní dùvody, které odvádìjí lékaøe od lùka nemocného. Dr. Havel dále uvedl, e se mluví o dehumanizaci medicíny, ale na druhou stranu dlouhodobá citová investice oetøujících je bezprostøednì nezúèastnìnými povaována za profesionální samozøejmost. Pøitom umìt trpìlivì, laskavì, zúèastnìnì a láskyplnì provázet nemocné v dlouhodobé péèi  a týká
se to zejména lidí starých  je psychicky velmi nároèné a projevuje se to i snahou utéci od psychicky nároèného spolubytí

Královéhradeckého biskupa Mons. ThLic. Dominika Duku OP
a generálního vikáøe Mons. Josefa Sochu pøivítal na Klinice gerontologické a metabolické øeditel Fakultní nemocnice doc. MUDr. Leo
Heger, CSc.

Svìtový den nemocných se letos slavil pojedenácté, u nás
potøetí. Pøi první oslavì v roce 2001 navtívil Fakultní nemocnici Mons. ThLic. Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. V roce 2002 jsme v naí nemocnici pøivítali Mons. Josefa
Sochu, generálního vikáøe.
V letoním roce navtívil Mons. ThLic. Dominik Duka OP
ve Fakultní nemocnici Kliniku gerontologickou a metabolickou. Pana biskupa pøi návtìvì Fakultní nemocnice provázeli
Mons. Josef Socha, generální vikáø, P. Josef Suchár, biskupský
vikáø pro diakonii, P. Pavel Boukal, sekretáø biskupa, a také
duchovní povìøení pastoraèní slubou v nemocnici  P. Jiøí
koda, P. Jaros³aw Furtan a jáhen Radek Pavlista.
Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, na Klinice gerontologické a metabolické, pøivítal Mons. ThLic. Dominika Duku
OP øeditel FN doc. MUDr. Leo Heger, CSc. Ocenil zájem královéhradeckého biskupství o nemocnici a její pacienty a vyjádøil své potìení, e tato krásná a upøímnì mínìná pøipomínka
Svìtového dne nemocných se stává pro Fakultní nemocnici
novou tradicí. Poté se vzácné návtìvy ujal prof. MUDr. Zdenìk Zadák, CSc., pøednosta Kliniky gerontologické a metabolické, který pana biskupa a jeho doprovod seznámil s provozem
kliniky. Z øady mylenek, vyslovených prof. Zadákem pøipomeneme alespoò tu, e souèasná medicína potøebuje moderní
techniku, ale ta nakonec vdy pøijde za lidmi, kteøí se plnì

Pan biskup se také pozdravil s pracovníky kliniky.
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enty. Obtìující pro oetøující personál a pro ostatní nemocné
je èastý výskyt akutních delirií u starích pacientù, který se
manifestuje psychomotorickým neklidem. Èasté jsou demence a inkontinence. Zvládání tìchto stavù je pro oetøující personál psychicky nároèné a objem léèení staré populace lidí trvale narùstá. Jak udret laskavý pøístup mladièkých sester
a nauèit je zvládat agresivitu a hluènost delirujících pacientù?
Vztah ke stáøí je celospoleèenský problém a není pouze jednostranný v bezbøehé úctì ke stáøí. Zvýení pozornosti v øeení
otázky postavení starých osob a péèe o staré pacienty je nutné.
Neøeení problému je vytváøením prostoru pro extremistické
projevy egoismu.
Doc. MUDr. Marie Noièková, CSc., pøednostka Kliniky
nemocí koních a pohlavních, vystoupila s doporuèením ryze
tematicky zamìøeného kursu Stáøí jako nemoc pro zdravotní
sestry, èerstvé absolventky SZ, které se dostávají hned
po ukonèení koly na pracovitì intenzivní péèe a jsou tak vystaveny extrémní pracovní a psychické zátìi, kterou nejsou
schopny unést i vzhledem ke svému vìku. Navíc jsou nìkdy
traumatizovány i útoènou nevdìèností oetøovaných seniorù
(MUDr. Havel). Doc. Noièková dále uvedla, e to vede u tìchto
mladých pracovnic k odchodùm nebo u nich vzniknou obranné reakce s nepøimìøenou tvrdostí vùèi oetøovaným osobám.
Ztrácejí to nejpodstatnìjí  soucit, milosrdenství, snahu pomoci... a vyhoøí. P. Josef Suchár rozíøil toto pozorování
poukazem na osobní zkuenost s lidmi, u nich se vinou dlouholeté psychické zátìe vyvinul stav bezcitnosti vùèi okolí. Otec
biskup Duka se v dalí diskusi vyjádøil o úrovni mezilidských
vztahù v celé spoleènosti, která se odráí a podmiòuje úroveò
vztahù ve zdravotnictví. Pøes vechny tìkosti je ale právì
zdravotnictví oblastí, kde obìtavou práci pro druhé najdeme.
Po jedenapùl hodiny trvající ivé diskusi uzavøel setkání øeditel FN HK doc. Heger, který podìkoval Mons. ThLic. Dominiku Dukovi OP a jeho doprovodu za jejich návtìvu. Vyjádøil
potìení nad tímto setkáním a jeho pøínosem jak pro nemocné,
tak pro zamìstnance, a vyslovil pøání, aby k takové návtìvì opìt u pøíleitosti Dne nemocných v pøítím roce dolo.
Vyslovil rovnì dík P. Jiøímu kodovi, P. Jaros³awu Furtanovi
a jáhnovi Radku Pavlistovi za jejich pastoraèní slubu v nemocnici, prof. Voboøilovi a MUDr. Havlovi za jejich referáty,
které se staly podkladem pro diskusi, MUDr. Janu Èápovi, MUDr.
Marii Kusalové a Ing. Evì Kvapilové za organizaèní zajitìní
setkání.
Mons. Th. Lic Dominik Duka OP podìkoval za pozvání
a pøijetí a vyjádøil podìkování vem, kteøí o nemocné peèují.
Návtìvu Fakultní nemocnice v pøítím roce pøi pøíleitosti Dne
nemocných ochotnì pøislíbil.

Pan biskup v rozhovoru s prof. MUDr. Zdeòkem Zadákem, CSc., pøednostou Kliniky gerontologické a metabolické.

s nemocným. Speciální problematiku pøedstavují jednotky intenzivní péèe, transplantaèní oddìlení, kde se personál setkává
s nemocným jen v období jeho tìkého stavu a nezaívá proputìní uzdraveného nemocného, které MUDr. Emil Jaro,
Ph.D., zástupce pøednosty Chirurgické kliniky, výstinì nazval
dobitím vyèerpané baterie.
Jako druhý diskutovaný etický problém uvedl dr. Havel souèasnou situaci intenzivní péèe, která disponuje nákladnými,
vysoce efektivními metodami v podpoøe selhávání ivotnì dùleitých orgánù. Na druhou stranu dlouhodobá efektivita a kvalita zachránìného ivota mùe být nìkdy alostná. Rozhodování o zahájení a míøe poskytované intenzivní péèe patøí mezi
nejtìí v klinickém rozhodování a pøestoe to zní nepøijatelnì, jde o rozhodování o ivotì a smrti. Pøitom vnìjí pohled je
jednoduí, ne bezprostøední situace rozhodování. Lékaø nemá
povinnost zahájit intenzivní léèbu, jestlie je pøesvìdèen o její
neúèelnosti, a vùbec by nemìl ztrpèovat umírání. Kadý lékaø
vak zail opakovanì situaci, která mu pøipomnìla nutnost pokory v podobném odborném rozhodování. V urèitých situacích mohou dokonce dva rùzní lékaøi volit naprosto opaèný zpùsob z hlediska volby intenzivního a zdrenlivého léèebného pøístupu a oba
pøístupy mají své opodstatnìní. Pouze odborná a morální úroveò
lékaøù a trvale kultivované svìdomí je pøedpokladem dùvìryhodných rozhodnutí v eticky komplikovaných pøípadech.
Otázka úèelnì vynaloených finanèních prostøedkù na intenzivní péèi je legitimní. Nicménì urèení finanèních limitù je vìcí
spoleèenskou. Nelze ádat na lékaøích, aby systematicky etøili peníze za léèbu za kadou cenu.
Tøetím velkým problémem je zdravotní péèe o staré lidi. Dvì
tøetiny lùek intenzivní péèe jsou obsazeny geriatrickými paci-

Prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.
PhDr. Vladimír Panouek
Foto Frantiek Hlouek, Deníky Bohemia

Dne 10. bøezna 2003 zemøel ve vìku nedoitých 91 let

prof. MUDr. Rudof Petr
zakladatel èeskoslovenské neurochirurgie, zakladatel a dlouholetý pøednosta královéhradecké
Neurochirurgické kliniky, emeritní profesor Univerzity Karlovy
(Osobnost pana profesora a jeho ivotní dílo si pøipomeneme v pøítím èísle)
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