
Odcházení se SDÍLENÍM 

 

Smrt nás provází celým životem. Je všudypřítomná, nespravedlivá, nekompromisní, zlá i milosrdná 

zároveň. Víme o ní, víme, že jí neutečeme a jen letmé pomyšlení na ni nás frustruje. Naši předci ji čelili 

odpradávna a také daleko častěji. Nějak přirozeně a podvědomě tušili, že smrt překonají pouze tak, že se svými 

blízkými setrvají až do úplného konce. Vyjadřovali jim svou lásku, úctu a děkovali za to co spolu prožili a 

umírající věděl, že i po svém odchodu bude stále součástí rodiny i jich samých. I dnes přibývá rodin, které 

nechtějí před smrtí zavírat dveře a cítí, že je velice moudré navrátit se k přirozenému běhu věcí. Ano, 

k přirozenému běhu věcí, ale s výdobytky moderní medicíny. Zjednodušeně řečeno, aby náš bližní netrpěl a 

odešel tiše a bez bolesti. 

V létě 2019 bylo naší mamince 89 let a její zdravotní stav se začal velice rychle zhoršovat. Během dvou 

měsíců byla několikrát odvezena záchranou zdravotní službou do nemocnice, kde ji sice lékaři pomohli na čas 

eliminovat akutní zdravotní problémy a ona se mohla vrátit domů, ale psychicky na tom byla ještě hůře než 

předtím. Brzy nám začalo být jasné, že tudy cesta nevede a pokud chceme, aby mohla zůstat do poslední chvíle 

se svou rodinou, potřebujeme pomoc. A to pomoc jak lidskou, psychickou tak odbornou. Tu především. A aby 

toho nebylo málo, věděli jsme, že to musí být pomoc kvalifikovaná a komplexní. Obrátili jsme se proto na 

veřejně prospěšnou společnost Sdílení Telč, která maminku přijala do své hospicové péče. Stalo se to, v co jsme 

ani nedoufali. Naše maminka byla pod neustálým lékařským dohledem 24 hodin denně. Sestřičky jezdily 3x 

týdne a pomáhaly nám jak radou, tak skutkem, celou situaci ulehčit. S celým hospicovým týmem jsme byli 

v neustálém kontaktu a mohli jsme tak v kteroukoliv denní či noční dobu přivolat pomoc. Vlastně se okamžitě 

konání naše a konání hospicového týmu podřídilo potřebám maminky. To, že nás pomalu opouští nejdůležitější 

člověk našich životů, bylo pro nás děti velice bolestivé, ale na druhou stranu to, že to s námi někdo sdílí a je 

kdykoliv připraven pomoci, nás uklidňovalo a dávalo sílu. Zažívali jsme i kratičké pocity štěstí, že je maminka 

v čistotě a bez bolesti a že jsme všichni udělali, co bylo v našich silách. 

Během posledních tří dnů maminčina života, byl její pokoj plný vnoučat a pravnoučat. I ony se loučily se 

svou milovanou babičkou a prababičkou, kreslily ji obrázky a hladily. A snad i ony pochopily, že mohly být na 

chvíli součástí něčeho, co je naprosto přirozené. 

Přála bych všem, aby ve chvílích pro ně nejtěžších, našli i oni své anděly, tak jako jsme je našli my. Vždyť 

jen péče o nemocného, naše blízkost při jeho odcházení nám pomůže smrt zvládnout a vrátit tam kde má být. 

Mezi nás živé. 

Děkujeme hospicovému týmu SDÍLENÍ Telč, jen díky nim mohla naše maminka zemřít v klidu, bez bolesti a 

důstojně. Děkujeme sestřičkám Mgr. Aničce Svobodové, Mgr. Martě Kupčikové, Bc. Monice Jindrové a Laďce 

Štumarové. Stejně tak nikdy nepřestaneme být vděčni dr. Lucii Sobotkové a Dr. Janu Heráleckému. 

 

Alena Kučerová, Třeštice 
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