
ELNEC 

To, aká bola moja cesta k ELNEC kurzu a čo mi tento kurz priniesol, bola otázka, o ktorej som dúfala, 
že príde. Som naozaj rada, že som vo svojej e-mailovej schránke našla e-mail od Mgr. Šímovej 
s prosbou  o možné napsání vlastního „ELNEC příběhu“. 

Na začiatku bol jeden z mnohých seminárov, tentokrát s mojou náhodnou účasťou: „Sestři, já přece 
vím, že umírám.“ Práve tu som prvý krát počula o kurzu ELNEC. Už tu ma táto myšlienka nadchla. Aj 
keď som vobec nedúfala, naozaj som sa v Januári 2012 stala jednou z účastníc ELNEC kurzu. Kurzu 
ktorý bol od prvej minúty dokonalý, od fantastickej organizácie, cez úžasný prístup prednášajúcich, 
až po obrovský ľudský rozmer všetkých účastníkov. Myslím si, že práve v Rajhrade u Brna sa stretla 
skupina ľudí naladených na tu správnu frekvenciu so srdiečkom na správnom mieste. Atmosféra, 
ktorú sme tu 4 dni zažívali, bola fascinujúca. Práve tu sa spojila otvorenosť, láska k blížnym a túžba 
urobiť jeden veľký krok k poznaniu samých seba a pokroku v oblasti paliatívnej medicíne v Českej 
Republike. 

Tak trochu som dúfala, že nám snáď niekto dá tajný recept na to, ako zvládať tu najťažšiu životnú 
situáciu pacientov, ktorých životná cesta končí. Pochopila som, že žiadna veta, ktorá by zmiernila ich 
utrpenie nie je, a že slová sú tým, čo občas každému z nás dochádza. Pochopila som, že to že 
dokážeme neodísť a zostávame nablízku, je najviac, čo možeme pre svojich pacientov urobiť.  

Ja s mojou kolegyňou sme boly jedny z mála, ktoré nepracujú v hospici a do kontaktu so smrťou sa 
dostavajú nečakane. Často u ľudí, u ktorých ešte horí iskrička nádeje a všetci dúfame, že sa zázraky 
stávajú. Hematoonkologia je veľmi náročným odborom nie len po stránke odbornej, ale hlavne po 
stránke ľudskej. Pozerať sa často na mladých ľudí, ktorým leukémia vzala z tela všetku silu, je naozaj 
ťažké. Milióny otázok. Prečo? A my nepoznáme odpoveď. Občas sa nám zdá, že život nie je fér 
a pochopiť význam niektorých jeho ciest je i pre nás profesionálov často náročné.  

Kurz ELNEC mi neukázal žiadny štandardný postup práce ... Dnes sa však práve vďaka nemu 
dokážem pozerať do očí ľudí, z ktorých táto zákerná choroba berie život, s oveľa väčším 
pochopením. Napriek tomu, že som si vedomá toho, že v Ústavu hematologie a krevní transfuze 
robíme akútnu medicínu s cieľom vyliečiť, dnes neodchádzam a nemám strach baviť sa o konci. 
Verím, že cesta, po ktorej kráčíme, je správna, a som nesmierne hrdá na to, že možem byt súčasťou 
týmu, ktorý si veľmi dobre uvedomuje krehkosť ľudského bytia.  

Dnes sa snažím troška viac baviť o paliatívnej medicíne aj na oddelení, kde sa robí v prvom rade 
akútna medicína. Navrhla som riaditeľke Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne možnosť možno 
krátkej prednášky na tému paliatívnej medicíny a myšlienky ELNECu. Aj keď neviem, do akej miery 
bude táto ťažká problematika zaujímať mladé študentky, ktoré majú prirodzene úplne iné 
myšlienky. Ale niekde sa začať musí a myslím si , že myšlienka dôstojného zomierania je tým 
správnym krokom na ceste paliatívnej medicíny na Slovensku.  

Toto pre mňa znamenal kurz ELNEC. Som nesmierne vďačná zakladateľkám ELNECu v Amerike 
a šíriteľkám tejto myšlienky v Českej republike. Cesta paliatívnej medicíny je ťažká a kľukatá . 
Verejnosť sa nechce baviť o smrti a ešte dlho bude pred ňou zatvárať oči. Ale práve toto sú tie 
správne kroky k tomu, aby bolo čo najmenej ľudí v posledných minútach svojho života samých. 
A aby slzy blízkych neboli až tak bolestivé, pretože dokázali doprevadiť svojich milovaných na druhú 
stranu.... 

S pozdravom Martina Klejnová, ÚHKT Praha  
 


