NE ÍKAL JSEM, CO SI MYSLÍM, A TRÁVIL JSEM ŽIVOT V PRÁCI
Bronnie Wareová je australská sestra, která se léta starala o umírající. Své rozhovory s nimi
o tom, eho nejvíce litují, popsala nejd íve na blogu a pak v knize. Ta zp sobila takový
rozruch, že její téma p evzal i významný deník The Guardian.
l jsem mít odvahu žít život po svém. T m, které jsem miloval, jsem to m l íkat ast ji, a
ty, kte í m štvali, jsem m l poslat do háje. To jsou jen dv z v cí, jichž nej ast ji litují
umírající lidé. Kniha ošet ovatelky, která popisuje jejich vý itky, se stala sv tovou senzací.
Umírající v bec nej ast ji litovali, že žili podle toho, co od nich o ekávali druzí, a nem li
odvahu žít život podle svých p ání. Na druhém míst byl povzdech (nej ast ji muž ), že
íliš pracovali. „P išel jsem tak o mládí svých d tí a o spole nost partnerek,“ opakovali.
Na t etím míst je lítost, že asto potla ovali své city. A to v obou sm rech. Lidé litovali, že
se zbyte
snažili mírnit negativní pocity, aby udrželi smír s druhými. A také toho, že ast ji
ne íkali: Mám t rád nebo miluji t ...
Následoval postesk, že m li více asu trávit s p áteli a nem li být tak zaujati vlastním
životem. A nakonec byl podle Bronnie Wareové p ekvapiv astý povzdech, že se umírající
„nerozhodli“ být v život š astn jší. A že si neuv domili, že pocit št stí je také životní
volba.
Jak je to v esku?

Žádné smlouván - I statká z pohádky Da buján a Pandrhola pochopil, že se p ed smrtí neschová. Mnoho
ležitých v cí si však lov k uv domí, až když p ichází.

eši litují jinak
Podle zkušeností ošet ovatel , kte í se s umírajícími setkávají denn , eši litují trochu jiných
cí. Nevy ítají si tolik, že neope ovávali svá p átelství. Ani to, že p íliš tvrd pracovali. Tedy
– zatím. Doba, kdy takové vý itky p ijdou, prý teprve nastane, až bude umírat dnešní st ední
a mladší generace, která už ví, co to je ob tovat veškerý as karié e.
eši zato více litují toho, že p erušili vztahy s blízkými nebo se je nepokusili napravit po
hádce. „Chu vid t se s rodinou, s t mi, s nimiž jsme se kdysi pohádali, a zažít p ed smrtí ten
pocit smí ení se s nimi, i když si to lov k už nestihne všechno vy íkat, ten je tady velmi
astý,“ íká Lucie Va ílková z hospice Svatého Jana Nepomuckého v Prachaticích. A v

hospicích – pokud to jde – se taková p ání ošet ovatelé snaží lidem splnit.
Totéž potvrzuje i Miroslava Karhanová, stani ní sestra z hematoonkologie Fakultní
nemocnice na Královských Vinohradech, která se dál vzd lává v paliativní medicín . Tedy v
té, která doprovází umírající lidi v posledních dnech života.
„Starali jsme se t eba o paní, která ty i roky nemluvila se synem. A její poslední p ání bylo
vid t se s ním. Napjali jsme veškeré síly, abychom ho v bec našli, a když se to povedlo, tak
estože už paní nem la sílu na žádné vysv tlování, sta ilo jí, že ji držel za ruku, když
umírala, a že jí dal pusu na rozlou enou,“ íká Karhanová.
Podle ní totiž asto ani není nic víc pot eba než ú ast blízkých. Pohladit, držet za ruku, být s
nimi. Jinak si totiž lov k m že sám na smrtelné posteli vy ítat nenapravené vztahy a to, že
nebyl tam, kde v danou chvíli být m l. Ti nejbližší a k ivdy, které mezi nimi z stávají, jsou
totiž nej ast jšími myšlenkami umírajících lidí.
eho umírající litují
» Kéž bych m l odvahu žít skute
podle sebe, ne podle toho, co ode m o ekávali druzí.
» P ál bych si, abych tak tvrd nepracoval.
» P ál bych si, abych m l odvahu vyjád it své city.
» P ál bych si, abych z stal v kontaktu se svými p áteli.
» P ál bych si, abych byl š astn jší.

I EŠI SI BUDOU BRZY VY ÍTAT, ŽE TO P EHNALI S KARIÉROU
„Lidé na konci života nemyslí na kariéru, kterou ud lali. Myslí na své blízké,“ íká stani ní
sestra z hematoonkologického odd lení Fakultní nemocnice na Vinohradech Miroslava
Karhanová, která se specializuje i na pé i o umírající.
* Je n jaký rozdíl mezi tím, když lidé umírají v nemocnici a v hospici? Máte zkušenosti
z obou institucí...
Je, veliký. V nemocnici se to, že umírá, lov k asto ani nedozví. Z ásti proto, že se to
kdy stane rychle, dílem proto, že ada léka to ješt neumí a nechce pacient m íkat.
Kdežto v hospici lidé v dí, že umírají, a snaží se stihnout si za ídit poslední v ci: vypo ádat
dictví, usmí it se s rodinou nebo se t eba i oženit.
* Oženit? Pro ?
Ano. Jeden pán se po dvanácti letech soužití s p ítelkyní toužil s ní oženit a my jsme v
že mu zbývají jen hodiny do smrti. Zázrakem se nám poda ilo za ídit všechna razítka
oddávajícího kn ze. Zem el dv hodiny po svatb jako š astný muž, protože svou ženu
zabezpe il, což za života nestihli. P i umírání je smí ení se se smrtí d ležité.

li,

* Liší se eši od jiných národ v tom, eho p i umírání litují?
Ješt nikdy jsem se nesetkala s tím, že by n kdo litoval toho, že si nevybudoval kariéru. Ale
vždycky lidé litují toho, že nestihli být více s rodinou. P esto si myslím, že v zahrani í jsou v
tomhle o dvacet let nap ed, takže u nás ta doba, kdy lidé budou litovat své tvrdé práce,
teprve ješt p ijde.
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