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kým sI po 
nÁs pRíDE ...
Je tu. VždY prítOMná. každOdenne. 
raz sa nás dOtýka, inOkedY 
nás OMráČi sVOJíM ChLadOM. 

S m r ť

umieranie a smrť sú dve 
slová, ktoré sa mnoho 
ľudí bojí vysloviť. bojí sa, 
majú strach, z čoho? z 
nekonečnosti, prázdnoty, 
bolesti, z mŕtveho človeka?
väčšina z nás sa smrti ako 
takej nebojí, ale bojí sa trá-
penia, bolesti, samoty, bez-
mocnosti, nesebestačnosti. 
postarať sa o človeka, ktorý 
odchádza z tohto sveta by 
malo byť etické, empatické 
a láskavé .každé umiera-
nie znamená lúčenie sa so 
všetkým čo máme radi a so 
všetkými, na ktorých nám 
záleží. otázka života a smrti 
je jednou z najstarších a 
najťažších otázok, ktoré si 
ľudstvo kladie. v čase ochore-
nia začne človek myslieť na 
mnoho veci a jednou z nich 
je i smrť. smrť nečiní  život 
nezmyselným, umožňuje 
nám využiť náš čas zmys-
luplne.  pre vyrovnanie sa s 
osudom potrebuje zomie-
rajúci psychickú podporu 
založenú na empatii. slovo, 

dotyk, podanie ruky pomôžu 
potlačiť strach zo smrti. 
zvládnutie komunikácie s 
umierajúcim nemocným 
predpokladá vyjasnenie si o-
sobného postoja k umieraniu 
a smrti a prijatie faktu, že aj 
nás všetkých čaká posledná 
cesta v živote, cesta, z ktorej 
nie je návratu. Tak ako život 
začína nádychom, tak končí 
výdychom. 
Hospic je špecializovaným 
zariadeným, kde o umie-
rajúceho sa stará celý rad 
zdravotníckych pracovníkov 
v celom komplexe, jedná sa 
o tzv. paliatívnu starostlivosť. 
Charakteristickou črtou 
paliatívnej starostlivosti je 
holistický prístup k človeku, a 
preto v nej nemožno oddeliť 
zdravotnícku, sociálnu, 
psychologickú a duchovnú 
zložku. poskytovanie kvalit-
nej ošetrovateľskej starostli-
vosti si vyžaduje interdisci-
plinárny tím a tímovú prácu, 
v ktorej každý člen má svoje 
nezastupiteľné miesto. každý 
z nás by si mal uvedomiť, že 
umieranie a smrť je súčasťou 
každého z nás. Tak ako sa 
na tento svet prichádza s 
veľkým krikom, mal by človek 
odchádzať s dôstojnosťou, 
láskou celého okolia, svojich 
najbližších a  priateľov.

p.s.: kým si po nás príde, 
titulok sme prevzali z názvu 
jedného úžasného filmu. 
nevideli ste ho? Tak si ho 
pozrite. stojí to za to!

janka a stankaPlné PraCovné nasadenie

mLaDÁ boLEsLav
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pRojEkT LEonaRDo

Na krídlach času 
uletí smútok ...
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