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Starostlivosť a podpora 
v situácii, keď 
predpokladáme,  
že niekto prežíva  
svoje posledné  
dni života 
 
 
 
 

Informácie, ktoré vám pomôžu  
pochopiť, čo sa deje 
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poskytujeme, keď predpokladáme,  
že niekto prežíva svoje posledné dni 
a hodiny života 
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Poskytli sme vám túto brožúrku, pretože sa 
 
__________________________________________________________ 

 
necíti dobre a predpokladáme, že prežíva svoje posledné dni života. To, 
že budete vedieť, čo vás čaká, vám možno pomôže vyrovnať sa s tak 
ťažkou životnou situáciou. 
 
Táto brožúrka opisuje niektoré z fyzických zmien, ktoré ste si mohli 
všimnúť a zároveň opisuje druh starostlivosti, ktorý poskytujeme 
v situácii, keď niekto zomiera. Prosím, obráťte sa na nás s akýmikoľvek 
otázkami, nezáleží na ich závažnosti.  
 

Uvedomenie si prichádzajúcej smrti 
Je ťažké rozpoznať, kedy človek vstupuje do svojich posledných dní 
a hodín života. Ak tím, ktorý pacienta pozná veľmi dobre, predpokladá 
prichádzajúcu smrť – keď ostávajú len posledné hodiny či dni – budú sa 
snažiť vám vysvetliť, prečo predpokladajú, že je to tak.  
 
Vždy s vami preberú všetky vaše otázky. Ak to bude možné, odborníci 
preberú otázky zmien zdravotného stavu, ako aj rozhodnutia týkajúce sa 
starostlivosti priamo s pacientom, ale človek, ktorý umiera, sa nemusí 
cítiť dostatočne silný na to, aby bol schopný komunikácie. Názory 
blízkych sú preto veľmi dôležité pri plánovaní a poskytovaní tej najlepšej 
možnej starostlivosti u každého individuálne.  
 
Niektorí ľudia umierajú rýchlo, len s malými náznakmi blížiaceho sa 
konca, ale niektorí sa cítia horšie a horšie v priebehu niekoľkých dní. 
Niekedy sa stane, že človek blízko k smrti sa odrazu cíti veľmi dobre a je 
stabilizovaný. Každý deň sa lekári uistia, že starostlivosť, ktorú 
poskytujú, je najvhodnejšia momentálnej situácii. V prípade výrazných 
zmien ich určite s vami preberú.  
 

Individuálne priority v starostlivosti 
Ak človek umiera, tím ošetrovateľov sa snaží poskytnúť dohodnutú 
individuálnu starostlivosť. Možno ste uvažovali nad tým, čo je v takej 
situácii najdôležitejšie. Prediskutujte to, prosím, s vašimi odbornými 
lekármi/ošetrovateľmi. Nižšie nájdete niekoľko návrhov, ktoré sú 
všeobecne považované za dôležité:  
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 Miesto starostlivosti 
Niektorí ľudia majú jasnú predstavu o tom, kde chcú stráviť posledné dni 
svojho života. Tieto predstavy sa časom môžu meniť. Tím ošetrovateľov 
sa s vami porozpráva o tom, čo je pre pacienta a pre opatrovateľov 
praktické a zároveň urobia všetko, čo je v ich silách, aby splnili všetky 
individuálne želania. 
 

 Náboženské potreby 
Pacient môže požadovať špecifické formy modlitieb. Napríklad, 
požiadavka návštevy duchovného. 
 

 Jedlo a nápoje 
Podávame stravu a nápoje dovtedy, pokiaľ sa pacient cíti dobre a je 
schopný stravu prijímať. Je prirodzené, že umierajúci pacienti nepociťujú 
veľkú potrebu prijímať stravu, a niekedy postačí pár dúškov vody. 
 

 Zmeny liekov 
Ak niekto umiera, lekári budú uvažovať o potrebnosti liekov. Ak sú 
potrebné, môžu sa podávať iným, pre pacienta ľahším, spôsobom, 
napríklad injekčne. Lekári tiež predpíšu niekoľko liekov „pre prípad“, ak 
by sa objavili problematické príznaky. 
 
Niekedy sa využíva infúzia (malá pumpa, pomocou ktorej sa lieky 
dostávajú do tela neustále, cez deň aj v noci), ktorá pomáha potláčať 
bolestivé príznaky.  
 

Ako môže umierajúci človek vyzerať 
Každá smrť je jedinečná. Nie je možné presne predpovedať, ako kto 
bude vyzerať vo svojich posledných chvíľach, ale existujú niektoré 
všeobecné fyzické zmeny, ktoré si všimnete. 
 
Umierajúci človek je často ospalý a väčšinu času spí. Pokožka zbledne 
a zvlhne, a ruky a nohy sú studené. Postupne, ako sa stav zhoršuje, je 
stále menej pri vedomí a prejavuje len veľmi malý záujem o okolie. Toto 
je súčasť prirodzeného procesu a môže to byť sprevádzané pocitmi 
pokoja. 
 
Prípadne, takýto človek môže upadnúť do bezvedomia. Pre niektorých je 
toto obdobie veľmi krátke, ale u iných to môže trvať aj niekoľko dní. Aj 
keď sú v bezvedomí, môžu si stále uvedomovať našu prítomnosť, náš 
hlas a dotyk.  
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Pre väčšinu ľudí je umieranie veľmi pokojný proces. Môže sa objaviť 
postupná strata vedomia, výpadky dýchania, až sa dýchanie zastaví 
úplne.  
 
 V tejto veľmi citlivej chvíli si môžu príbuzní želať, aby boli zapojení 
a dokázali pomôcť. Podporujeme tých, ktorí sa na to cítia, aby sa 
o svojich blízkych postarali; napríklad podaním tekutín alebo zvlhčením 
pier. 
 
Opatrovateľský tím podporí príbuzných, aby pomohli do takej miery, do 
akej sa na to cítia.  
 

Bolesť 
Umierajúci človek nemusí byť schopný povedať nám, že trpí bolesťami. 
 
Členovia tímu, ktorí sa o vášho príbuzného starajú, spozorujú znaky 
bolesti, ako napríklad zmraštenie tváre, pacientove vystrašené pohyby či 
potenie. 
 
Ak sa obávate bolesti, porozprávajte sa so svojimi odbornými 
lekármi/sestrami, ktorí vám pomôžu. 
 

Nepokoj 
Niekedy začne byť umierajúci človek nepokojný. Zapríčiňujú to chemické 
zmeny v tele, ktoré ovplyvňujú mozog. Úľavu ponúkajú niektoré lieky.  
 
Nepokoj môže byť zapríčinený aj emočnou bolesťou. V tomto prípade 
môže niekomu pomôcť rozhovor s odborníkom, ktorému dôveruje, alebo 
s blízkym priateľom, s duchovným, či s kňazom. 
 

Inkontinencia  
Keď sa blíži smrť, človek stráca kontrolu nad svojimi funkciami 
vyprázdňovania. Pomôcť môžu hygienické podložky/plienky či katéter 
(trubička zavedená priamo do močového mechúra). 
 

Zmeny dýchania 
Keď človek umiera, mení sa jeho dýchanie. Niekedy sú medzi nádychmi 
dlhé úseky alebo naopak sa dýchanie zrýchľuje a je plytké. Niekedy je 
dýchanie hlučné, keďže sa v dýchacích cestách nahromaďuje tekutina. 
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Aj keď je nepríjemné to počúvať, pre umierajúceho človeka to nie je 
stresujúce (podobne ako človek, ktorý chrápe, si to neuvedomuje tak, 
ako tí okolo neho). Personál nemocnice bude všetko monitorovať. Môže 
pomôcť zmena polohy alebo lieky. 

 
Posledné chvíle 
Pre väčšinu ľudí sú posledné chvíle pokojné. Dýchanie sa upokojí, je 
nepravidelné, s dlhšími intervalmi.   
 
Nakoniec prestanú dýchať úplne. To sa môže stať v priebehu niekoľkých 
minút, ale môže to trvať aj dlhšie. Často sa ľudské telo úplne uvoľní 
a vyzerá veľmi pokojne. 
 

Po úmrtí 
Po úmrtí milovanej osoby sa môžete cítiť šokovaný/á, a to aj v prípade, 
keď ste si mysleli, že ste na to dobre pripravený/á. Vo väčšine prípadov 
nie je potrebné ihneď konať. Ak chcete, môžete jednoducho chvíľu ostať 
so svojím blízkym. 
 
Člen tímu vám vysvetlí, čo urobiť ako ďalšie, keď budete na to 
pripravený/á. 
 
 
 
 

Ak si myslíte, že váš blízky sa necíti dobre alebo má nepríjemné 
príznaky, v akomkoľvek štádiu, neváhajte a povedzte to svojmu 

ošetrovateľskému tímu. 
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