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Jak zajistit péči umírajícímu člověku?
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Pečujete o blízkého člověka, jemuž postupně ubývají síly a jehož zdravotní stav  
se zhoršuje? Rádi byste mu umožnili zůstat doma až do konce, ale nejste si jisti, 
zda byste to zvládli, zda lze zajistit a poskytnout vše potřebné doma tak, aby  
zbytečně netrpěl? Ke zhoršování zdravotního stavu dochází, protože člověku  
postupně selhávají důležité životní funkce a orgány. Tento stav už nejde zvrátit  
ani tou nejlepší zdravotní péčí. Lze ale umírajícímu člověku jeho odchod co nejvíce 
zpříjemnit. Péče v domácím prostředí umožňuje lidem být až do konce v prostředí, 
které mají rádi, obklopeni nejbližšími lidmi. 

Kdo vám může s péčí pomoci? 
   Domácí hospicová péče: Tato služba se na péči  

o umírající specializuje, zajistí vašemu blízkému 
profesionální zdravotní péči (péči lékaře a zdravot
ních sester) v  posledním období jeho života (tzv. 
terminální stadium). Zaměří se na tlumení nepří
jemných projevů, které se mohou objevit v souvis
losti s odchodem ze života (např. bolest, nevolnost 
a zvracení, potíže s polykáním, zácpa nebo průjem, 
únava, zmatenost, dušnost, kožní problémy atd.). 
Tyto projevy se dají odstranit nebo zmírnit i při 
péči v domácím prostředí. V případě zájmu poskyt
ne vašemu blízkému či vám i podporu psychologa.

   Domácí zdravotní péče: Tato služba poskytuje zdra
votnické úkony v  domácím prostředí a ve spolu
práci s lékařem je v řadě situací schopna zajistit po

třebnou zdravotní péči bez nutnosti hospitali zace 
či pobytu v  rezidenční sociální službě, ve které  
jsou přítomni zdravotničtí pracovníci. 

   Pečovatelská služba: Pracovníci služby k vám mo
hou pravidelně docházet do domácnosti (i několi
krát denně) a zajišťovat péči o vašeho blízkého, 
pomáhat vám s péčí tam, kde si na péči netroufáte, 
nebo v době, kdy ji nejste schopni zajistit. V tomto 
ohledu je vždy dobré myslet na to, že i vy si musíte 
někdy odpočinout či zařídit některé nezbytné věci. 
Někdy naši blízcí odcházejí během několika dnů, 
někdy toto období trvá i několik měsíců. Sociální 
pracovník pečovatelské služby vám hned zpočátku 
poradí, popř. pomůže zajistit vhodné vybavení a po
můcky pro péči v domácím prostředí. 
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Stojíte před rozhodnutím, zda můžete zajistit péči o svého blízkého doma?
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Co můžeme udělat pro svého blízkého,  
aby se cítil co nejlépe?
Prevence či odstranění  
nepříjemných projevů umírání

   Pořiďte svému blízkému kvalitní polohovací lůžko 
a polohovací pomůcky. Uleví mu od fyzických potí
ží a vám péči velice usnadní.

   Oblékejte mu volný a pohodlný oděv, aby ho nikde 
nic neškrtilo. Pravidelně ho polohujte, aby se mu 
na těle netvořily nepříjemné otlaky a proleženiny.

   Usilujte o odstranění bolesti. Neléčená bolest ve
lice snižuje kvalitu života. Moderní medicína má 
na výběr obrovské množství prostředků na odstra
nění bolesti, proto není potřeba, aby jí váš blízký 
trpěl. Léčbu bolesti však vždy musí řídit lékař.

   Pokud váš blízký hůře komunikuje nebo už vůbec 
nesdělí, jak se cítí nebo co potřebuje, poznáte to 
podle různých tělesných projevů či grimas (např. 
bolest se může projevit nářkem, sténáním, ucuknu
tím při doteku, sebepoškozováním, nepravidelným 
dýcháním, pocením aj.).

Komunikace s umírajícím
   Nebraňte svému blízkému hovořit o smrti a umí-

rání. Podvědomě se tématu smrti vyhýbáme, je pro 
nás bolestivé, že přijdeme o svého blízkého, proto 
se někdy bráníme o blížícím se konci hovořit. Někdy  
se snažíme své blízké přesvědčit, že vše dobře do
padne, a používáme věty typu „Ty nás ještě všech
ny přežiješ.“ Vašeho blízkého ale možná nejvíce 
podpoří, když vám bude moci sdělit své obavy, po
city, přání apod.

   Zachovejte sociální role. Váš blízký může začít být 
neklidný a zmatený. Může postupně přestat vnímat  
vnější svět a komunikovat. Přesto se snažte udržet 
svůj dřívější vztah k němu jako k matce, otci, part
nerce/partnerovi atd. Vám oběma to pomůže se 
s touto náročnou situací lépe vypořádat. I když to 
bude těžké, nerozhodujte za něj.

Stravování
   Připravujte mu jídla, která má rád, a v  množství, 

které mu vyhovuje. Už není potřeba dbát na dietu 
(např. u diabetiků), je důležité, aby váš blízký něco 
snědl a pochutnal si. Jídlo mu proto dávejte pouze 
v  malých porcích (příliš velká porce může vyvolat 
nechuť k jídlu).

   Jídlo mu podávejte vsedě.  Jíst by měl vždy vsedě, 
aby se jídlo nevracelo zpět!

   Zajistěte mu přiměřený příjem tekutin. Často mí
vají lidé v tomto období sucho v ústech. Pokud už 
váš blízký není schopen polykat, můžete mu na
bídnout pár kapek oblíbeného nápoje nebo mu 
ústa vytírat vatovou štětičkou namočenou v  ná
poji, který má rád (džus, čaj, nebojte se použít ani 
pivo, kávu apod.). Příjemná chuť v  ústech může 
také představovat úlevu.

Prostředí a režim péče
   Snažte se respektovat denní režim svého blízkého. 

Pokud je to možné, dodržujte čas vstávání, uléhání, 
odpočinku apod., který byl dosud zvyklý sám dodr
žovat a který je mu příjemný. Podávejte mu jídlo 
v časech, kdy obvykle jí, zapněte rádio ve chvíli, kdy 
ho obvykle poslouchá. Změny by pro něj mohly být 
náročné. Pokud se však jeho denní režim mění při
rozeně sám a tyto změny vašemu blízkému dělají 
dobře (např. potřebuje spát ve dne, protože v noci 
se mu nedaří usnout), plán péče jim přizpůsobte.

   Pomáhejte mu s  čištěním zubů, holením tváře či 
s aplikací deodorantu. Přes den můžete blízkému 
vytírat ústa např. oblíbeným nápojem (pivo, káva), 
který mu v nich zajistí příjemný pocit.

   Umístěte do prostředí, na které se váš blízký dívá, 
předměty, které má rád. I to ho může podpořit  
a péči o něj zpříjemnit.

 S čím může pečovatelská  
 služba pomoci? 

   s doprovodem na WC, popř. výměnou  
inkontinenčních pomůcek, 

   mytím či koupáním (v domácnosti je možné 
zajistit koupání na lůžku), 

   oblékáním, 

   pohybem na lůžku, v rámci domácnosti i mimo ni, 

   přípravou, servírováním a podáním jídla, 

   sjednáním návštěvy a doprovodem k lékaři, 

   pomoc při běžných činnostech, např. podání či 
uspořádání věcí, 

   pomoc při vyřizování osobních věcí dle potře
by osoby, např. zaplacení složenek na poště, 
vyzvednutí léků atd. 
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Využití metodických listů  
Informační listy byly vytvořeny v rámci projektu Institutu sociální práce s názvem „Zapojení rodiny 
a blízkých do péče jako společná cesta k co nejkvalitnějšímu životu“, který byl realizován v letech 
2016 – 2018. Autoři: Ilona Čtvrtníková, Tatjana Kašlíková, Vladimíra Tomášková, Pavla Koucká, 
Markéta Kudláčová). Odborný garantem byl Jakub Čtvrtník.  

Na podobu a využití listů se vztahují autorská práva. Jejich uživatel je povinen zachovat podobu 
listu včetně uvedených log Evropské unie a Institutu sociální práce, z.s. List je při zachování podoby 
možné kopírovat nebo tisknout z jeho elektronické verze.  

Institut sociální práce vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: 
umožnit lidem co nejdéle ŽÍT DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci 
druhých.  

Institut sociální práce mění fungování pečovatelských služeb - už nezajišťují především rozvoz obědů 
a úklidy seniorům, ale více se věnují odborné péči. Umožňují ŽÍT DOMA všem potřebným bez rozdílu 
věku, i s III. a IV. stupněm závislosti na péči, dříve výhradně klientů pobytových zařízení (např. 
domovů pro seniory). Spolupracujeme se zřizovateli služeb – obcemi, na úrovni zadavatelů – krajů – 
zpřehledňujeme systém financování sociálních služeb, vytváříme kritéria a pravidla pro jejich 
optimální zajištění. Projekty Institutu zkvalitnily život již tisícům lidí, jejich rodinám a blízkým. 

 

Východiskem veškerého úsilí Institutu je „desatero kvalitního poskytování sociálních služeb“: 

1. Za základ důstojnosti člověka považujeme možnost rozhodovat o svém životě i tehdy, kdy je jeho 
závislost na podpoře vysoká. 

2. Sociální službu vnímáme jako doplněk veřejně dostupných služeb a přirozených zdrojů (pomoc 
rodiny, přátel, místní komunity atd.) uživatele, vnímáme jejich význam a nenahrazujeme je. 

3. Jsme přesvědčeni, že kvalitní sociální služba může být člověku poskytnuta až poté, co jsou 
zjištěny jeho nenaplněné potřeby v celém rozsahu běžného života. 

4. Podporujeme a upřednostňujeme řešení nepříznivé sociální situace člověka v jeho přirozeném 
domácím prostředí, které služba svým konáním spoluvytváří. 

5. Ti, kteří jsou nejvíce závislí na pomoci druhých, mají zajištěnou největší pozornost pracovníků 
služby. 

6. Sociální služby jsou poskytovány pouze tomu, kdo je skutečně potřebuje – nemůže svou situaci 
řešit pomocí přirozených zdrojů a jiných veřejných služeb. 

7. Smysl plánování poskytování služby spatřujeme ve společné dohodě: jak podpořit člověka, aby 
mohl žít běžný život při nejvyšší možné míře samostatnosti a soběstačnosti. 

8. Roli sociální služby chápeme v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách a 
ctíme jejich hranice. 

9. Podporujeme otevřenost a nabídku podpory ve spolupráci s rodinami a jinými blízkými. 
10. Podporujeme spolupráci s dalšími subjekty, které by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů ‒ 

využíváním kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a pomocí dobrovolníků. 

Budeme rádi, když vám naše Informační listy pomohou ve Vaší situaci. Pokud vás zaujala naše vize 
„ŽÍT DOMA“ a chcete být informováni o našich aktivitách, zašlete nám svůj e-mail na 
zitdoma@institutsocialniprace.cz. 

Přejeme Vám, aby se vám vyplnilo vaše přání - žít doma. 

PhDr. Jakub Čtvrtník, MBA, předseda Institutu sociální práce, z.s. 
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