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Pre mnohých ľudí je čo i len debata o umieraní ťažko stráviteľná vec. Pre priekopníčku paliatívnej 

medicíny na Slovensku lekárku Kristínu Križanovú sa stala starostlivosť o nevyliečiteľne chorých 

celoživotným poslaním. Za svoju dlhoročnú prácu si pred dvomi týždňami prevzala ocenenie 

Krištáľové krídlo. Pre TREND K. Križanová porozprávala, ako budovali prvé paliatívne oddelenie na 

Slovensku, a o tom, ako negatívne k ním spočiatku pristupovali lekári iných odborností. Spomína tiež, 

čo ľudia najčastejšie pred svojou smrťou ľutujú a ako máme žiť, aby sme umierali zmierení sami so 

sebou. 

 

Po vysokej škole ste sa pôvodne venovali internej medicíne. Viedli vás nejaké konkrétne zážitky k 

tomu, že ste prešli na paliatívnu starostlivosť? 

Boli to dva zlomové zážitky. Obaja moji rodičia, ako päťdesiatnici, zomreli na nádorové ochorenia. 

Zomreli za sebou rok po roku. 

 

Hneď na to ste začali s paliatívnou medicínou? 

Odvtedy prešiel nejaký čas, vydala som sa a mala deti. Až potom som si povedala, že sa chcem 

venovať onkológii, ktorá v tom čase nemala žiadne možnosti protinádorovej liečby. Keď som si 

urobila atestáciu, zrazu som si uvedomila, že sa vlastne nemáme ako postarať o onkologických 

pacientov, ktorým sa ukončí liečba.  

 

Ako to? 

Bol vtedy taký úzus, že pacienti majú zomierať tam, kde sa im diagnostikovalo ochorenie. Keďže 

väčšinou išlo o nádory, ktoré sa im operovali, znamenalo to, že by mali umierať na chirurgiách alebo 

gynekológiách, kde ale lekári vôbec nie sú trénovaní na symptomatickú liečbu. Keď sa po revolúcii zo 

štátneho sanatória stal Národný onkologický ústav, doktor Štefan Korec ma oslovil, či by sme tam 

nemohli vytvoriť paliatívne oddelenie. Bolo to obdobie, keď sa celý svet menil a my sme dúfali, že za 

päť rokov budeme mať celú paliatívnu starostlivosť vyriešenú. 

Onkológovia paliatívu ignorovali 

 

Aký bol postoj vašich kolegov, keď ste začali budovať toto oddelenie? 

Onkológovia sú zvláštna skupina lekárov, ktorí majú pocit, že liečia pacientov, ktorých by nikto iný tak 

dobre neliečil. Sú veľkými zástancami takzvanej víťaziacej medicíny. 

 

Čo to znamená? Že nevideli zmysel v otvorení paliatívneho oddelenia? 

Áno, presne tak som to myslela. 

 

V čom ste to pociťovali? 

V ignorovaní. Doteraz máme viac pacientov z chirurgickej kliniky ako z internej, aj keď musím 

povedať, že sa to časom zlepšilo. Prvých sedemnásť rokov vládla úplná rezistencia voči paliatívnej 

starostlivosti do tej miery, že niektorí lekári hovorili, že to je pasívna eutanázia. To bolo ťažké. Človek 

musí byť veľmi presvedčený o tom, že paliatívna medicína je dobrá, aby toto zniesol. Pritom z ich 

strany išlo o absolútne nepochopenie faktu, že pacient má právo rozhodnúť sa, akú liečbu dostane, a 

lekár má právo rozhodnúť, že niektorú liečbu neposkytne, lebo podľa medicínskych kritérií by mu 
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priniesla viac problémov ako pozitív. Napríklad, že by mu znížila fyzickú výkonnosť v dôsledku toxicity 

liečby a podobne. 

 

Ako je to dnes? Vedia sa ošetrujúci lekári "vzdať" pacienta alebo sa ho snažia liečiť do poslednej 

chvíle? 

Áno, ten úmysel je stále pokračovať v liečbe. Napríklad v hepatológii termín paliatívna liečba ani 

nepoznajú a nevedia napríklad, že aj chronický dialyzačný program ňou je. Ide o odstraňovanie 

problémov zlyhávania s obličkami, keď pacienta napojíte na prístroje, ktorý obličky sčasti nahradí a 

tým sa predĺži ľudský život. Ale život na chronickom dialyzačnom programe má svoje obrovské 

úskalia. Čím dlhšie pacient chodí na dialýzu a nepodarí sa mu transplantovať obličku, tým viac 

nežiadúcich účinkov mu spôsobuje. Problémom je ukončenie tohto programu, pretože sa považuje za 

život zachraňujúci.  Kristína KrižanováZdroj - Archív K. Križanovej 

 

Kto má vôbec právo ukončiť liečbu? 

Také právo má v zásade len pacient. Ten ale musí mať iné dvere, do ktorých vojde, kde mu zmiernia 

ťažkosti, ktoré umieranie sprevádza. Tým nechcem povedať, že k nám môže prísť pacient až vtedy, 

keď už nedostáva protinádorovú liečbu. Dokonca je lepšie, ak k nám chodí ešte počas toho, čiže 

spolupráca medzi jednotlivými odbornosťami je veľmi žiadúca. Je potrebné, aby sa paliatívnemu 

prístupu naučili aj iní lekári. Mali by vedieť a uvedomovať si, že možnosti vyliečiť pacienta nie sú 

nekonečné. Ide o to, či zomrie tak, ako by si prial. Za akých okolností. Či sa vie rozlúčiť a nájsť určitý 

pokoj. Človek totiž musí nejako uzatvárať svoj život. 

 

V zdravotníctve sa začína pomaly otvárať diskusia, že nemá ani ekonomický zmysel naťahovať 

liečbu pacienta, keď lekár vie, že už nie je šanca ho vyliečiť. Dá sa jednoznačne určiť hranica a 

povedať si, od akého momentu nebudeme uhrádzať pacientovi liečbu? 

Je to v podstate etická otázka a veľmi citlivá. Tu sa bavíme v podstate o tom, že z jedného dňa na 

druhý sa ukončí pacientovi liečba. Biológia ale nepozná takéto zásadné seky. Tu ide o prechodné 

obdobia, ktoré trvajú dni až týždne, kedy sa môžeme rozhodovať. V prvom rade ale nám ako lekárom 

musí najskôr napadnúť, či to má pre pacienta a jeho blízkych ešte zmysel. A vtedy sa musíte vedieť s 

nimi porozprávať. Určenie hranice je o komunikácii medzi pacientom a lekárom. 

Lekár musí dať pacientovi čas a priestor 

 

To musí byť ale aj pre lekára náročné? Ľudia sa všeobecne neradi rozprávajú o smrti. 

Niektorí ľudia vedia formulovať svoje požiadavky a vedia si aj zistiť informácie. Pozrú si na internete, 

aké sú výsledky štúdií liečby, aké sú jej nežiadúce účinky, a potom sa aj sami od seba pýtajú. Tí, ktorí 

si to nevedia doštudovať, alebo nemajú dostatočné vzdelanie, aby to vedeli posúdiť, na to potrebujú 

lekára. Ten musí dať pacientovi na otázky priestor, teda dať mu nejakú navádzaciu otázku, aby sa 

rozhovoril. Samozrejme, musí mať na to lekár aj čas. Problémom je, že je relatívne málo onkológov, 

sme preťažení a na starostlivosť v takomto zmysle nie je dosť času. 

 

Aké musí mať lekár predpoklady na túto prácu? 

Každý musí byť vzdelaný a empatický a mať určitú morálku. V paliatívnej medicíne je najdôležitejšie, 

že nemáte pocit, že keď pacient zomrie, je to vaše zlyhanie. Vás ako lekára a medicíny ako takej. Keď 

vzhliadate k medicíne, že to je váš status, je to problém. 

 

Čo sa snažíte zo svojej dlhej praxe odovzdať na svojich prednáškach študentom medicíny? 

Hlavne to, že treba mať cit s pacientmi. Že medicína nie je iba na uspokojovanie našich potrieb, ale 

hlavne potrieb pacientov. Že musíte byť empatický a vzdelaný. Lebo empatický, ale hlúpy lekár nie je 



pre pacienta veľká výhra. Rovnako ako vzdelaný doktor bez empatie. To je zložité na medicíne a to, 

čo ju robí vedou a umením zároveň. Tiež sa im snažím zdôrazňovať, že nemôžu nikdy opustiť 

pacienta. Kristína KrižanováZdroj - Archív K. Križanovej 

 

Ako vyzerá starostlivosť o nevyliečiteľne chorých? Týka sa pacientov na lôžku, alebo navštevujú aj 

ambulancie? 

Musí to byť komplexná starostlivosť. Musí sa vedieť o nich starať aj všeobecný lekár a potom sú na to 

ambulancie špecialistov, nemocničné oddelenia a sú aj domáce typy zdravotnej starostlivosti. 

Pacienti môžu zomierať aj doma, ale u niektorých je to možné iba za sprievodu špecialistu, pretože 

máloktorí ľudia napríklad s nevyliečiteľným onkologickým ochorením zomierajú ľahko. Po ukončení 

liečby majú veľa meniacich sa príznakov, pre ktoré všeobecní lekár nemá dostatok skúsenosti ich 

zvládať, čo je pochopiteľné. Zhruba 20 až 30 percent onkologických pacientov nezomiera zle, ale tak, 

že sa to dá aj doma zvládnuť. Zvyšok môžu mať závažné príznaky, ktoré znemožňujú všeobecnému 

lekárovi vedieť, ako k tomu pristupovať. 

 

Vedia pacienti, čo ich čaká? 

To vieme reálne len my lekári. Rozprávať sa o tom, že zomiera, sa musí rozhodnúť sám pacient. 

Môžeme sa ho akurát spýtať, ako to vidí. Mnohí vtedy aj povedia, že vedia, že zomrú, a že to nebude 

už dlho trvať. Pacientom nesmieme brať nádej 

 

Skôr som tou otázkou smerovala k tomu, či ich niekto poučí, aká starostlivosť ich čaká pri umieraní. 

Na začiatku ochorenia, keď sa cítia ešte pacienti relatívne zdraví a začnú sa liečiť, dostanú všetky 

informácie tak, aby ich pochopili. Treba povedať, že každý lekár musí liečiť s určitým optimizmom. 

Nemôžete povedať pacientovi: "Viete čo, vy na toto aj tak o päť rokov zomriete, tak sa rozhodnite, či 

sem vôbec chcete chodiť." Aj keď sa staráme o pacienta, ktorý zomiera, nesmieme mu zobrať nádej. 

Na to, že nebude trpieť. Musíme ho ubezpečiť, že keď už bude nevyhnutné, aby zomrel, naučíme aj 

jeho blízkych, čo majú robiť. Že všetko zariadime tak, aby bolo jeho utrpenie minimálne. Keď som 

bola mladá lekárka, najťažšie bolo, keď pacienti zomierali kričiac od bolesti, zmätení, pobehujúc a my 

sme nevedeli, čo robiť, tak sme ho iba priviazali k posteli. Toto ale nie je žiadne riešenie. 

 

V súčasnosti sa tiež stáva, že neviete, alebo nemáte ako pomôcť pacientovi? 

Sú také situácie, ale nie je ich tak veľa. V krajných situáciach používame takzvanú paliatívnu sedatívnu 

liečbu. Keď nevieme napriek všetkým podaným liekom fyzické utrpenie zmierniť, zvyšujeme dávky, 

ktoré utlmujú vedomie a môžu ho až uspať. Sú na to presné etické dôvody, kedy to môžeme urobiť, 

pretože aj keď to neskracuje život, zníži to možnosť komunikovať. Niektorí pacienti sú radšej pri 

vedomí, aj keď majú ťažkosti. Treba ale povedať, že liečba bolesti sa nerobí tak, aby vás absolútne nič 

nebolelo, lebo taká možnosť nie je. Je to skôr zmiernenie utrpenia pacientov.  Kristína KrižanováZdroj 

- TREND / Maňo Štrauch 

 

Rozprávate sa aj s príbuznými pacientov o paliatívnej liečbe? 

Áno. Keď vidíme, že s pacientom prišiel aj jeho príbuzný, vždy si ich oboch zavoláme do ambulancie, 

aby mali tie isté informácie. Rodiny umierajúcich musia ale hlavne vedieť, že ich neopustíme. Ani ich, 

ani ich chorého príbuzného. Že im nepovieme: "Zoberte si ho domov," a oni nebudú vedieť, čo s ním 

majú robiť. Lebo to sa doteraz tak hovorí: "My pre neho už nemáme čo urobiť. Zoberte si ho domov 

zomrieť. " To je veľmi necitlivé a nemá to tak byť. Máme technické aj ošetrovateľské možnosti, aby 

sme zostali pri pacientovi až do konca. Čo akurát nemáme, sú lekári a sestry, ktorých je extrémny 

nedostatok vo všetkých odbornostiach. 

 



V paliatívnej medicíne to zrejme cítiť ešte viac. 

Táto odbornosť sa rozvíja na celom svete a ani v Rakúsku na tom nie sú diametrálne lepšie, ako sme 

my. Nie je tam paliatológov, že by ste ich kosili na poli a zväzovali do snopov. Väčšinou sú v mestách, 

napríklad Viedeň má obrovskú možnosť starostlivosti o pacientov. My máme jeden mobilný hospic 

pre Bratislavu a jeden pre Bratislavský kraj, čo je veľmi málo. Keď sestrička v mobilnom hospici 

našoféruje denne sto kilometrov a poisťovňa to neberie do úvahy, je to ťažká práca. 

 

Ako hradia poisťovne túto starostlivosť? 

Zdravotné poisťovne preplácajú návštevu pacientov, ale je to suma, ktorá nepreplatí ani to, že 

sadnem do autobusu. Pomôcky, lieky, to všetky kupujú príbuzní pacientov, alebo sa to hradí zo 

sponzorských peňazí. Poisťovne by mali uhrádzať reálne ceny. Teda to, čo sa skutočne spraví a okrem 

toho aj náklady na pomôcky. Alebo by mohli platiť aspoň nejaké kilometrovné. 

Umierajúci nechce byť na obtiaž 

 

Koľko pacientov denne navštívite? 

Lekár vidí pacienta raz, alebo dvakrát do týždňa a okrem toho musí byť na telefóne. Sestra chodí 

podľa potreby denne, alebo aspoň každý druhý deň. Keď nám pacient zomiera, chodí tam aj dvakrát 

denne. 

 

Čo najčastejšie riešia umierajúci? Druhý svet, alebo skôr, čo bude s ich rodinou? 

Závisí to od ich veku. Ľudia v strednom veku, ktorí majú dospievajúce deti a dobré rodinné zázemie, 

riešia hlavne to, aby neboli na ťarchu. Človek, ktorý je sebestačný, zle znáša, keď ním prestane byť. 

Keď zrazu nevládze ísť sám na záchod, sám sa obliecť. Pokiaľ zbavíte pacienta bolesti, opuchov a 

vody, práve toto riešia. Že míňajú peniaze a žiadne nezarábajú, že ich deti sa musia na to všetko 

pozerať. Kristína KrižanováZdroj - TREND / Maňo Štrauch 

 

Nestrácajú ľudia vôľu zachovať si sociálne role? 

To sa stáva až posledných týždňoch až dňoch života, kedy sa pacient "odpája" od vonkajšieho sveta a 

uzatvára sa do svojho vnútorného. Je to v podstate obranný mechanizmus, fáza bez problémov. 

Takýchto ľudí, ktorí to vzdávajú, je ale málo. Hlavne mladí ľudia sa snažia naozaj žiť, pokiaľ vládzu, 

pokiaľ naposledy vydýchnu. Majú v sebe život dlhšie ako starnúci, viac znesú a viac bojujú. 

 

Mávajú niektorí pacienti aj tendenciu popierať, čo ich čaká? 

Sú takí a my ich ani o ničom nepresviedčame. Snažíme sa im pomôcť s tým, čo vieme, teda s liečbou 

od bolesti. Vysvetľujeme im, že nemusia brať lieky, ktoré im dáme, ale mali by ich aspoň vyskúšať. 

 

Stretávate sa s tým, že vyhľadávajú niekedy možno až šarlatánske recepty uzdravenia? 

U mnohých to iniciuje skôr rodina, ktorú pacient poslúchne. Ale sú aj ľudia, ktorí si sami myslia, že 

keďže medicína na to nemá odpoveď, je v poriadku, keď vyskúšajú aj iné veci. 

 

Ako pracujete s takými ľuďmi, aby to neskĺzlo do extrémov, že potom pijú Savo a podobne. 

Naši pacienti nepijú Savo. Naši pacienti skôr hľadajú "zázračnú" liečbu v cudzine. V Rakúsku a 

Nemecku je veľa "zázračných" liečiteľských tímov, ktorí doslova ťažia z toho, že pacienti sú v 

beznádeji. Využívajú na to dokonca lieky, ktorých biologická a imunologická liečba sa skúma u 

rôznych ochorení, ale u niektorých sa napríklad neskúmala, a potom robia také štúdie na platiacich 

pacientoch. Kristína KrižanováZdroj - TREND / Maňo Štrauch 

 

 



Je to legálne? 

Z právneho hľadiska to nie je napadnuteľné. Z medicínskeho hľadiska to je šarlatánstvo a nesmie sa 

to robiť.  

Neodkladajme život na zajtra 

 

Zažili ste niekedy "zázračné" vyliečenie? 

Nie a aj mi je to ľúto. Človek by aj rád, ale, bohužiaľ, doteraz som niečo také nezažila. 

 

Ako sa má príbuzný správať k umierajúcemu? Je dobré sa tváriť, že nič sa nedeje a normálne 

fungovať? 

Veľmi dobre sa pýtate, lebo toto každého zaujíma. Odpovedám, že takto si medzi sebou akurát 

vytvoria stenu. Ja som vyrastala v rodine, kde hladkanie a objímanie nebolo nejakým pravidlom, hoci 

sme sa mali radi. A aj keď sa doba mení a sme si bližší, stále mnohé rodiny tak fungujú, že o 

niektorých veciach sa akoby nepatrí rozprávať. Takto sa tí najbližší ale v priebehu ochorenia od seba 

vzďaľujú, pretože pacient cíti, že sa niečo deje a blízki sa to snažia bagatelizovať. Snažia sa vytvoriť 

prostredie, aby sa necítil zle, aby nemal pocit, že je na obtiaž, aby to vyzeralo, že všetko vládze, len 

trochu nevládze. Keď prídu na našu ambulanciu, tak sa dozvedia, že každý sedia na opačnej strane 

múru a obaja plačú nad tým istým, že pacientovi končí život. Vlastne obaja majú ten istý problém, iba 

o tom nehovoria. 

 

Čo je teda základnou radou? 

My radíme pacientom a ich príbuzným, že sa musia otvoriť. Že musia spolu hovoriť, ale nemôžu 

napríklad svojmu manželovi tvrdiť: "Bude dobre. Neboj sa, doktor nájde ešte nejakú liečbu. To ti 

určite pomôže," a potom sa ísť vyplakať do inej izby, lebo viete, že to tak nebude. Príbuzní vedia, čo 

pacienta naozaj čaká, keďže u nás je ich informovanie pravdivejšie ako informovanie samotného 

pacienta. Ten aj sám vie, že chradne a aká je prognóza, lebo sedáva s inými pacientmi v čakárni pred 

našimi ambulanciami. 

 

Čo najviac ľudia ľutujú pred smrťou? 

Ľudia najviac pred smrťou ľutujú nedostatok kontaktu s ľuďmi. Že odkladali stretnutie s tými, ktorých 

majú radi. Toto by sme si mali uvedomiť, že nemôžeme odkladať život. Nemali by sme v sebe živiť 

pocit, že teraz budem robiť a potom žiť, lebo to nie je možné. Práca musí byť súčasťou života, 

nemôže to byť oddelené. Buď pracujete aj žijete, alebo vám niečo ujde, a potom je vám to strašne 

ľúto. Kristína KrižanováZdroj - TREND / Maňo Štrauch 

 

Môže niečo urobiť človek ešte počas života, kým je pri sile, aby mal neskôr umieranie ľahšie? 

Myslím zo zdravotného hľadiska, ako napríklad vyhýbať sa stresu? 

So stresom je to tak, že vždy bol aj bude. Ale treba sa vyhýbať chronickému stresu. Teda napríklad 

mobbingu alebo bossingu v práci, zlému manželstvu a podobne. 

 

Kristína Križanová 

Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má atestáciu v vnútorného 

lekárstva a klinickej onkológie. Je priekopníčkou paliatívnej starostlivosti na Slovensku. V roku 1995 v 

Národnom onkologickom ústave spoluzakladala prvé oddelenie paliatívnej starostlivosti. Dlhé roky 

bola aj jeho primárkou. Prednáša pre študentov a zabezpečila sa o zaradenie paliatívnej medicíny 

medzi nadstavbové špecializačné odbory. Spolupracuje s dobrovoľníkmi, je odbornou garantkou 

mobilného hospicu Slnečnica v Bratislave. 

 


