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Onkologické onemocnění představuje jednu z nejčastějších příčin úmrtí v České republice. 
Lékař jakékoliv specializace se s těmito pacienty jistě potká, a to nejen ve své praxi, ale i ve 
svém okolí. Proto musí být na komunikaci s těmito pacienty náležitě připraven. Jakákoliv 
komunikační chyba u těchto nemocných může znamenat ztrátu důvěry v lékaře, která se 
jednoznačně promítne i v léčebných výsledcích. Lékař by si měl vždy zachovat schopnost 
empatie, která mu pomůže lépe se orientovat v pocitech a prožitcích pacienta a současně tak 
reagovat na jeho potřeby v podobě správně volených diagnosticko-terapeutických postupů. 
Jedině tak bude dobrým „průvodcem“ pacienta v průběhu onemocnění až do úplného konce. 
Onkologicky nemocný pacient má svá specifika. Nejedná se charakteristiky, které jsou 
typické pouze pro tyto pacienty, u nich se však střetává řada faktorů, na které musí být 
ošetřující lékař připraven a schopen vidět pacienta v širších souvislostech, nikoliv jen jako 
danou diagnózu. Jedná se často o nevyléčitelné onemocnění, jehož základním léčebným 
principem je zajištění kvality života s jeho eventuelním prodloužením. Pacienty čeká 
dlouhotrvající náročná léčba, s řadou vedlejších nežádoucích účinků, a i když je v současnosti 
obecné povědomí o terapii nádorových onemocnění lepší než před lety, stále ještě přetrvávají 
nejrůznější mýty a nepravdy o hrůzách onkologické léčby. Vždy je třeba získat alespoň 
rámcovou představu o konkrétních informacích pacienta a hned na začátku je uvést na pravou 
mírou podáním dostatečných a srozumitelných informacích o následující léčbě. Je třeba 
podotknout, že diagnóza maligního onemocnění často přichází z tzv.“plného zdraví“ a tito 
pacienti mají buď velmi malou nebo vůbec žádnou zkušenost se zdravotnickým systémem. Již 
příchod do zdravotnického zařízení je pro ně nesmírně stresující. Zvláště starší pacienti se 
velmi špatně v nové situaci orientují. U mladších pacientů se přidává stres z nových 
socioekonomických podmínek. Do té doby ekonomicky aktivní člověk se ocitá v pracovní 
neschopnosti nebo přímo v invalidním důchodu a najedou se stává ekonomickou „zátěží“ 
rodiny. Z toho pramení i velká nejistota, kterou pacient prožívá jednak ve vztahu ke svému 
onemocnění, ale i ve vztahu k socioekonomické situaci. A dobrý lékař by měl pacienta vnímat 
vždy ve světle všech těchto okolností. 

 

 

7.1. PRAVDA O ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE 
 

Prvním z problémů, se kterými se lékař při kontaktu s onkologicky nemocným pacientem 
setká, je sdělení pravdy o diagnóze. Úvodní rozhovor je zásadní pro vybudování dobrého 
vztahu mezi lékařem a pacientem. Zda sdělit pacientovi pravdu o jeho diagnóze byla v 
minulosti otázka diskuzí. Ještě v padesátých letech minulého století panovala na celém světě 
strategie milosrdné lži (pia fraus). Jednoznačně to samozřejmě souviselo i s léčebnými 
možnostmi tehdejší medicíny, kdy onkologická diagnóza byla prakticky infaustní. V dnešní 
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době, s významným pokrokem v léčbě nádorových onemocnění, se již nezabýváme tím, zda 
pravdu sdělit pacientovi, který pravdu znát chce, ale jakým způsobem to provést. V Úmluvě o 
lidských právech a biomedicíně se uvádí, že každý má právo na informace, ale každý má 
právo i na to nebýt informován, pokud si to nepřeje. I v našem právním systému je zakotvena 
povinnost lékaře pacienta adekvátně informovat, slovo „adekvátně“ tak umožňuje lékaři vždy 
reagovat na konkrétní individualitu pacienta a situaci, ve které se nachází. Nikdy neutopte 
pravdu v přívalu slov. Pravda není jednorázovou informací. Brutální vysvětlení, při němž je 
pacient zavalen úplnou informací, aby tak prostě byla splněna nemilá povinnost, a pak je 
ponechán sám sobě, neslouží pravdě ani pacientovi. Pravda je spíše procesem hledání a 
nacházení smyslu. Tam, kde není pacient pravdivě informován, dochází k nerealistickému 
očekávání ze strany pacienta a jeho rodiny, které může být základem následných problémů a 
nedorozumění s ošetřujícím personálem. Vhodnou pomůckou, jak sdělit diagnózu 
onkologicky nemocnému je Desatero zásad pro sdělování onkologické diagnózy, které bylo 
formulováno autory Interní hematoonkologické kliniky FN Brno (Vorlíček, 1998): 

1. Informace všem nemocným, ale diferencovaně, co do podstaty a způsobu podání 

2. Informace podává vždy lékař, pacient má určit, kdo má být při rozhovoru dále přítomen 

3. Informace o nemoci i terapii podávej opakovaně, ujišťuj se o rozsahu pochopení řečeného 
pacientem a jeho blízkými 

4. Nejdříve je informován pacient, který dále rozhodne, koho je možné informovat z jeho 
blízkých 

5. S podstatou nemoci, vyšetřovacími a terapeutickými postupy seznam nemocného vždy 
před zahájením léčby samotné. Zdůrazni možnosti léčby, neslibuj vyléčení 

6. Odpovídej na otázky citlivě - registruj i ty nevyřčené 

7. Informace o prognóze podávej uvážlivě, na dotaz pacienta, nikdy neříkej konkrétní časové 
údaje (na přímý dotaz spíše nastiň určitý časový rámec, vždy zdůrazni možnost odchylek 
oběma směry) 

8. Důsledně předávej informace mezi ošetřujícím personálem (nejlépe záznamem do 
zdravotnické dokumentace) 

9. Ujisti pacienta o svém odhodlání vést léčbu v celém průběhu 

10. Udržuj realistické naděje a očekávání 

Vždy je třeba se na sdělení onkologické diagnózy připravit. Lze tak použít i obecnou 
mnemotechnickou pomůcku: „ABCDE sdělení špatné zprávy“:  

• Advance preparation -  připrav se na setkání s pacientem (prostuduj dokumentaci, 
někteří pacienti se zajímají i o číselné hodnoty jako jsou například velikost metastáz či 
hladina nádorových márkrů v krvi) 

• Building therapeutic relationship - navaž s pacientem terapeutický vztah 

• Communicating well - dobře komunikuj (ujasni si, co ví o své nemoci, do jaké míry byl 
případně informován na předchozích pracovištích, omez „lékařský žargon“) 

• Dealing with reactions - vnímej emoční reakce a poskytni realistickou naději 

• Encouraging - povzbuď pacienta („se vším se dá něco dělat“ - i symptomatická léčba je 
léčbou, která přinese úlevu, i když pacienta sama o sobě nevyléčí). 

Kromě toho, jakým způsobem je diagnóza pacientovi sdělena, je třeba myslet i na okolnosti 
tohoto sdělení. Lékař by měl mít vždy dostatek „kvalitního“ času na informování pacienta, 
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nejlépe v pozdních dopoledních či časných odpoledních hodinách pracovního dne, tak, aby se 
pacient o tyto informace mohl podělit ještě  s jinými osobami (např. s rodinou, psychologem 
atd.). Rozhodně by tento rozhovor neměl být ponecháván na večerní hodiny, kdy nadcházející  
tma může akcentovat jeho úzkost. Vždy je třeba zachovat soukromí pacienta, proto by se 
rozhovor měl odehrávat v místnosti, kde nebude pacient rušen přítomností jiných osob (kromě 
těch, u kterých si přeje, aby rozhovoru byly přítomny), ale současně ani lékař nebude rušen 
případnými telefonáty, žádostmi ošetřujícího personálu či dalších pacientů. Vždy by měl být 
nejdříve informován pacient, výjimku je možno udělat v případě, kdy pacient žádá u 
rozhovoru přítomnost osoby jemu blízké, která se však lékaři může jevit příliš senzitivní. 
V těchto případech je možné, samozřejmě se souhlasem pacienta, nejprve informovat 
blízkého, aby byl v následujícím rozhovoru adekvátní oporou pacienta. Je jisté, že rozpoznání 
reakcí blízké osoby na sdělení maligní diagnózy není jednoduché, povinností lékaře je však 
učinit vše proto, aby toto sdělení bylo pro pacienta co nejméně stresující s významným 
důrazem na terapeutické možnosti. Je třeba také individuálně zvážit přínos sdělení diagnózy a 
jeho negativní dopad pro pacienta. Rozsah informací volíme vždy adekvátně ke vzdělání a 
chápání pacienta, momentálnímu psychickému stavu a s ohledem na to, do jaké míry chce být 
pacient informován. Pacient nesmí zůstat s pravdou sám, v ideálním případě by měl být po 
této informaci předán do péče psychologa. Taková praxe však zatím není obvyklá ani na 
všech pracovištích vyššího typu. 

Významným dokumentem, v němž jsou shrnuta práva pacientů s onkologickým 
onemocněním, je Charta onkologicky nemocných (Pařížská charta) publikovaná 4.2. 2000 
v Paříži. 

Většina pacientů reaguje na sdělení diagnózy klasickou psychickou křivkou odezvy na 
příchod a rozvoj vážné nemoci, která byla popsána Elizabeth Kübler-Rossovou již v roce 
1972. Průběh této křivky však může být variabilní, a to nejen v závislosti na individualitě 
pacienta, ale i vlastním patofyziologickém průběhu onemocnění: 

1. Negace („Proč právě já?“; „Museli se splést, zaměnili vzorky vyšetření!“) 

2. Agrese („Nevaří se tu dobře“; „Musím dlouho čekat v čekárně“; „Sestry jsou neochotné“) 

3. Smlouvání („Ještě se chci dožít svatby dcery“; „Ještě chci zažít vnoučata“) 

4. Deprese - bývá závislá na efektu léčby („Už mi nic nepomůže“) 

5. Smíření („Já už jsem si svoje prožil“) 

 

 

7.2. INFORMOVANOST PACIENTA V PRŮBĚHU LÉČBY  
 

V případě, že pacientovi byla pravda o onemocnění náležitě sdělena, je zahájena adekvátní 
léčba, ať už paliativní či adjuvantní. U řady z nich však v průběhu dochází k situaci možná 
ještě více stresující, než samotné sdělení pravdy na počátku. I přes standardní onkologickou 
léčbu dochází k progresi onemocnění. Je to situace, která je pacientem, ale i lékařem brána 
jako jakási prohra. Někdy bývá obtížnější informovat pacienta o zhoršení jeho nádorového 
onemocnění, zvláště v případě, kdy je již vyčerpána aktivní onkologická terapie (chirurgická 
léčba, radioterapie, chemoterapie, biologická léčba atd.), než samotná pravda o maligní 
diagnóze. Přesto je vždy nutné pacienta pravdivě informovat, povzbudit jej a nabídnout 
realistickou naději založenou na jeho cílech. Jiná situace nastává u pacientů s jasně 
nevyléčitelnou diagnózou, kdy onemocnění na léčbu v danou chvíli reaguje. V těchto 
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případech je nutné povzbudit, ale současně udržovat realistickou naději a neslibovat vyléčení, 
pokud není možné. Vždy citlivě informovat o dočasnosti ústupu onemocnění. Jen  pacient 
informovaný o tom, v jakém stavu je jeho choroba a jaké jsou jeho možnosti, může zaujmout 
k nemoci nějaký postoj.  

S vývojem nových léků a vzrůstající finanční náročností onkologické léčby souvisí i zásadní 
otázka, zda má být každý pacient, tedy i ten se špatnou prognózou, léčen nejmodernější a 
často i velmi nákladnou léčbou. Je jisté, že dosavadní praxe je za současné ekonomické 
situace ve zdravotnictví dlouhodobě neudržitelná. Odpověď na tuto otázku by však neměla 
být diskutována jen v medicínských kruzích, ale hlavně v celé společnosti. 

 

 

7.3. NEÚČELNÁ DIAGNOSTIKA A NEÚČELNÁ TERAPIE U ONKOLOGICKY 
NEMOCNÝCH 
 

Neméně důležitou otázkou je, kdy zanechat aktivní onkologické léčby, tedy té zaměřené 
přímo na nádor,  a přejít na léčbu symptomatickou, která tlumí symptomy vyvolané nádorem. 
Onkologická léčba je pro pacienta často zatěžující  a v neposlední řadě i finančně náročná. 
Měla by tedy být indikována vždy s ohledem na pacientův klinický stav, prognózu i jeho 
preference.  
Při indikacích jakéhokoliv diagnosticko-terapeutického postupu je třeba klást důraz na 
zachování kvality života, vyloučení nesnesitelných symptomů, kdy léčba vychází 
z konkrétních potřeb pacienta. Kvalita života je subjektivní pojem a dobrá kvalita života je 
víc, než „aby pacient neměl bolesti, nebyl dušný, neměl pocit hladu a žízně či nezvracel“. 
Vždy je nutné respektovat jedinečnost každého, podporovat jeho přirozené vazby (rodina, 
přátelé) i zdroje naděje a potěšení (umění, koníčky, event. náboženská víra). Dobrý lékař se 
musí vyvarovat i neúčelných diagnostických indikací („overdiagnostics“), jak v průběhu 
onemocnění (vyvarovat se indikace diagnostických úkonů u pacientů, kde není jasný 
realizační výstupu z indikovaného vyšetření), tak v preterminální fázi (kdy jsou indikovány 
vyšetřovací metody jen pro, jak pacientův, tak lékařův „dobrý“ pocit, že se s pacientem „něco 
děje“). Stejně tak je nevhodná neúčelná terapie (overtreatment), ať již z pohledu lékaře (lékař 
sám si nechce připustit, že pacientův stav je nezvratný, a stále se snaží i s tímto vědomím 
zdravotní stav pacienta intervenovat) či z pohledu lékaře (pacient na lékař naléhá a dožaduje 
se jakékoliv terapie). Vždy, pokud pacientem požadovaná léčba není v souladu s jeho 
onemocněním a současnými znalostmi medicíny, je vše třeba pacientovi řádně vysvětlit. 
Každá terapie má své nežádoucí účinky, které snižují kvalitu života pacienta, a ty jsou 
akceptovatelné vždy pouze dočasně, jen za cenu jeho prodloužení a/nebo následného 
zkvalitnění. Většina pacientů svoji situaci pochopí a na léčbu, která jim nepřinese efekt 
rezignují, setkáváme se však s pacienty, kteří se odmítají smířit se současným stavem 
medicíny a léčbu nadále požadují (často používají větu „Přece mě nenecháte zemřít?!“). 
Pacient není schopen přijmout fakt, že onemocnění je nevyléčitelné a současná medicína není 
všemocná. Psychické zpracování a přijetí této zkušenosti může trvat i několik týdnů. 
Profesionalita zde spočívá ve věcnosti, trpělivosti a empatii. Těmto pacientům můžeme 
nabídnout účast v klinické studii. Pokud však pacientovi není možno nabídnout žádnou 
studiovou léčbu a pacient stále trvá na pokračování terapie, nastává situace velmi 
komunikačně náročná a emočně značně dynamická, která nemá jednoduché řešení. V této 
situaci se teprve zúročí pravdivá komunikace s pacientem na počátku a v průběhu léčby. Ve 
výjimečných případech můžeme přistoupit k zahájení terapie, která má minimální nežádoucí 
účinek a je při dané diagnóze indikována (často se jedná o obsolentní léčbu, která v minulosti 

 4



sice malý, ale jistý efekt prokázala, ale byla nahrazena léčbou novější a efektivnější). Tento 
postup však nelze doporučit jako běžné řešení této časté situace, ale pouze jako jakousi (pro 
některé velmi diskutabilní) možnost. Vždy je ale nutné včas v diskuzi s pacientem otevřít 
otázku na téma paliativní a hospicové péče a závěru života. Pokud se u pacienta podaří 
navodit postoj: „čas, který mi zbývá je krátký, musím jej smysluplně využít“, pak lékař dobře 
zvládl svoji roli. 

 

 

7.4. PALIATIVNÍ PÉČE 
 

Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou 
v pokročilém stádiu nebo konečném stádiu. Jejím cílem je zmírnění bolesti a další tělesná a 
duševní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života. Tato péče: 

• usiluje o prodloužení a zachování života, který bude svou kvalitou pro pacienta přijatelný 

• respektuje a chrání důstojnost nevyléčitelně nemocných 

• vychází důsledně z přání a potřeb pacientů a respektuje jejich hodnotové priority 

• snaží se vytvořit podmínky pro důstojné a vlídné prostředí, v němž pacient tráví ve 
společnosti svých blízkých poslední období života 

• chápe umírání jako součást života, kterou každý člověk prožívá jedinečně 

• nabízí všestrannou účinnou podporu příbuzným a přátelům a pomáhá jim zvládat jejich 
zármutek i po smrti blízkého člověka2  

Je třeba mít na paměti, že i nevyléčitelné onemocnění  má svoje fáze: 

1. fáze kontrolovaného onemocnění - daří se udržet projevy choroby; 

2. fáze zlomu - onemocnění přestává reagovat na kauzální léčbu, zhoršuje se pacientův 
zdravotní stav i funkční zdatnost; 

3. terminální fáze - postupné nezvratné zhoršování celkového stavu, za terminální fázi 
obvykle považujeme poslední dny a týdny onemocnění.  

Těmto fázím je pak třeba přizpůsobit i komunikaci s nemocným. 

 

7.5. PŘÍSTUP K RODINĚ ONKOLOGICKY NEMOCNÉHO 
 

Kromě dobré komunikace s pacientem je třeba neopomenout ani kontakt s rodinou, která se 
v pozdějších fázích onemocnění, zvláště v případech terminálních stavů, kdy je pacient již 
v bezvědomí, stává hlavním komunikačním partnerem lékaře. Při komunikaci s rodinou 
pacienta je třeba dodržovat několik zásad. Informace zásadně podáváme rodinným 
příslušníkům pouze se souhlasem pacienta. Pokud pacient souhlasí, pak  musí být rodina 
pravdivě informována o prognóze a předpokládaném průběhu onemocnění (pokud lze). Vždy 
je třeba být připraven na zoufalství a agresi rodinných příslušníků. Lékař by měl rodinu 
podpořit  v péči o pacienta v domácím prostředí co možno nejdéle. Rodinní příslušníci se 
většinou s touto situací setkávají poprvé v životě, nevědí, na koho se obrátit o pomoc, nemají 
žádné zkušenosti. Lékař by se měl stát průvodcem pacienta a jeho rodiny v této nové situaci. 
Měl by společně s pacientem a jeho rodinou rozhodnout o nejlepším postupu a pokud 
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zhodnotí, že rodina je schopna se o pacienta postarat v domácím prostředí, pak je ujistit, že 
tuto situaci zvládnou. Často k tomu, aby pacient své poslední dny neprožil v nemocničním 
zařízení, u rodin, které jsou ochotny se o blízkého postarat, ale nemají dostatečnou odvahu 
k tomuto rozhodnutí, toto ujištění stačí. Většina pacientů v preterminálních stádiích 
onkologických onemocnění není náročná na ošetřovatelskou péči a i tu lze zajistit 
prostřednictvím agentur domácí péče (home care). Co je ale nejnáročnější, je psychicky 
zvládnout péči o umírajícího blízkého. Na to je potřeba předem upozornit, a pokud lze, i 
naznačit předpokládaný vývoj, možné komplikace a jejich řešení. Nezřídka se stává, že 
rodina, která zvládá tuto péči po několik týdnů či měsíců v domácím prostředí, prostě neunese 
terminální stav pacienta a na několik málo dnů či i hodin pacienta přiváží do zdravotnického 
zařízení a ten pak v tomto zařízení umírá.  

I blízcí v průběhu pacientovi nemoci procházejí několika fázemi reakce na sdělení diagnózy, 
případně smrt pacienta, které jsou velmi obdobné těm, které prožívá pacient3. 

1. zármutek 

2. zpracování zármutku 

3. šok a otupělost 

4. hledání 

5. zmatek a zoufalství 

6. reorganizace 

Stejně jako u pacienta je průběh variabilní a jednotlivé fáze nemusí následovat v řadě po sobě. 

 

 

7.6. TERMINÁLNÍ PACIENT 
 

Pokud pacient umírá v nemocničním zařízení, snažíme se mu zajistit soukromí a stálou 
přítomnost někoho z blízkých, a to i v případech, že došlo k náhlému zhoršení zdravotního 
stavu u již hospitalizovaných pacientů. V těchto případech se pak s rodinou spojíme, nejlépe 
telefonicky, o nastalé situaci blízké informujeme. Nemocný i rodina mají právo na vzájemné 
rozloučení. K terminálním pacientům a jejich blízkým přistupujeme velmi citlivě, 
neprovádíme žádné diagnosticko-terapeutické zákroky, pokud to není opravdu nezbytně 
nutné, a to ani rutinní, které byly v minulosti u pacienta běžně prováděny (měření TK, 
kontrola glykemického profilu několikrát denně apod.), snažíme se omezit veškerou medikaci, 
která nemá bezprostřední vliv na komfort umírání (např. hypolipidemika, nootropika, 
venotonika atd.). V případě, že se nedaří zmírnit pacientovy obtíže běžnou symptomatickou 
léčbou, je třeba zvážit tzv. paliativní analgosedaci, kdy je pacientovi prostřednictvím 
kombinace analgetika a sedativ snížena úroveň vědomí. Je to však postup hraniční, přijatelný 
za předpokladu, že bylo využito všech možnosti k zmírnění pacientova utrpení bez ovlivnění 
stavu vědomí. Po úmrtí pacienta je vždy třeba ponechat blízkým čas na rozloučení a v případě 
potřeby nabídnout i medikamentózní pomoc v podobě anxiolytik. 

Vždy je úkolem lékaře a ošetřujícího personálu zajistit umírajícímu pacientovi takové 
podmínky, aby jeho smrt byla důstojná.  
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ZÁVĚREM 

 
Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi 
ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco 
jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci 
dobře splnit svou povinnost. 
Marcus Aurelius 
 
 
Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti. 
Seneca 
 
 
Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.  
Charles Dickens 
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