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VILIAM DOBIÁŠ

Vzdorovanie chorobe
a zmierenie s umieraním
Pamätám si pápežov od Jána XXIII., ale tento bol výnimočný. Možno aj preto,
že som mal česť byť počas každej z jeho troch návštev na Slovensku medzi
organizátormi zdravotníckeho zabezpečenia pútni kov.

.v

šetci môžu ťažiť z príkladu, ktorý ukázal svetu v posledných dňoch, týždňoch a rokoch prostredníctvom médií až
tak, že sa zdanlivo ponížil. Nielenže trpezlivo znášal chorobu, ale do poslednej chvíle bol
neskutočne aktívny. Aj keď mu niekedy nebolo fyzicky rozumieť, jeho myšlienky boli
jasné a inšpirujúce. Do posledných chvíľ
mal zmysel pre humor a udržal si optimizmus. Pritom určite trpel tak ako každý iný človek v jeho veku a s chorobami, ktoré mal.
Kto už dokáže pár hodín pred smrťou povedať: „Som veselý, buďte aj vy“ ? Ani všetci veriaci nepochopia hĺbku jeho viery v skoré
stretnutie s Otcom tryskajúce z týchto slov.
Nepochybne mal zdravotnú starostlivosť,
ktorá je pre väčšinu z nás nadštandardná,
ale užíval len také lieky, ktoré sú dostupné
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aj pre väčšinu Slovákov. Po operáciách strávil na nemocničnom lôžku kratší čas ako väčšina z nás. Napriek tomu, že rozpárané brucho bolí každého rovnako, podobne ako nahradený kĺb. Pravidelne pracoval niekoľko
hodín denne vo veku, v ktorom väčšina jeho
rovesníkov už len vzdychá a obťažuje celé
okolie nervozitou.
Ako človek ukázal príklad zmierenia sa
s neodvratnosťou smrti a rozhodol sa zotrvať v domácom prostredí. Jasne dal najavo,
že pobyt v nemocnici nie je žiaduci, pretože
technika udržiavania pri živote je rovná technike odďaľovania smrti. Nedostatočné a plytké dýchanie je niekoľko hodín veľmi nepríjemné, ale on, nie ošetrujúci lekári, musel odmietnuť napojenie na prístroj s umelým dýchaním. To nie je eutanázia, ale rozhodnu-

tie zrelej a nezakomplexovanej osobnosti.
Uznať sám pred sebou, že život sa končí, je
ťažké a Jánovi Pavlovi II. určite pomohla viera v posmrtný život a v Boha.
Takmer denne sa stretávam s chorými
a ich príbuznými, ktorí si, napriek dlhej chorobe, stále myslia, že človeku v poslednom ťažení pomôže odvezenie do nemocnice. A to
napriek tomu, že nemocnica je určená pre
tých chorých, ktorým sa dá ešte pomôcť, nie
pre tých, pri ktorých už lekárska veda nemá
prostriedky aby zvrátila umieranie a predĺžila plnohodnotný život.
Chyba je aj na strane lekárov, ktorí nechcú,
nevedia, alebo nemôžu vysvetliť chorému
a príbuzným, že choroba je v takom štádiu,
keď už liečba a zlepšenie nie sú možné. Chyba je aj na strane príbuzných, ktorí nechcú,
nevedia, alebo sa boja pozerať do očí smrti
ich blízkeho a snažia sa o prenesenie zodpovednosti na cudzích a nezainteresovaných.
Chyba je aj na strane chorých, ktorí sa nechcú,
alebo nevedia zmieriť s koncom života
a v snahe o neobťažovanie súhlasia s vytrhnutím z prirodzeného domáceho prostredia
do neosobného a cudzieho zdravotníckeho
zariadenia. Okrem absolútnych samotárov asi
každý uprednostní posledné okamihy života s prirodzeným strachom zo smrti ruka v ruke s blízkym príbuzným pred zaručenou samotou v nemocničnej izbe.
Napriek všetkému umieranie, či už relatívne náhle, alebo po dlhých rokoch ťažkej
choroby, v domácom prostredí, s chápavými príbuznými, bez snahy o rýchle odvezenie
do nemocnice, je vzácne a ojedinelé. Skláňam
sa pred všetkými, ktorí sa tak dokážu rozhodnúť – či už je to sám zomierajúci alebo jeho
rodina – všetci majú moju úctu.
Svätý Otec ukázal mnohým, že napriek
„protekcii“ je možné ostať mimo nemocnice (aj keď v uspôsobenej spálni), v kruhu
najbližších, a neľahké umieranie prekonať
s pocitom nie nadarmo prežitého života.
Samozrejme, že napodobenie ideálneho
stavu, ktorý predviedol pápež, nie je možné
v okamihu zomierania, v stave smrteľnej úzkosti postihnutého a nekontrolovateľnej paniky príbuzných. Vopred treba hovoriť o posledných chvíľach, mať vyjasnený postoj a dať
najavo svoju vôľu zo strany chorých (alebo
ešte zdravých) a z pohľadu blízkych. Počítať
treba aj s tým, že úlohy sa môžu v okamihu
obrátiť. Pre veriacich je ľahšie zmieriť sa s pocitom, že smrťou sa nič nekončí, ale, naopak, začína. Na tento pocit nestačí chodiť pravidelne do kostola, treba skutočne veriť. Neveriaci to majú ťažšie, ale aj racionálna úvaha bez viery v Boha môže pomôcť v uvedomení si neodvratného konca, v snahe o spomalenie behu života, ukončenie pachtenia sa
za pozemskými statkami materiálneho pôvodu a priznanie, že koniec je neodvratne blízko.
Ďakujem ti, Svätý Otče Ján Pavol II., za
to, ako si ovplyvnil môj súkromný aj profesionálny život.
Autor je lekár záchranár z

