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NOVINKA!Psychosociální aspekty 
paliativní péče
Martin Kupka

Publikace seznamuje čtenáře se širokou oblastí paliativní péče 
o nemocné, jež je nedílně propojena s psychologií a psychoterapií. 
Pomáhá jim zorientovat se v oblasti doprovázení umírajících 
a jejich rodinných příslušníků. Autor nepohlíží na smrt pouze 
jako na tragický moment života: přesvědčivě ukazuje, že vědomí 
smrtelnosti dává životu smysl, že může být iniciační zkušeností, 
která náš život obohacuje, umožňuje nám prožívat úžas, vděčnost 
a radost z naší existence – a také nás vede k tomu, abychom 
dokončovali úkoly, které před nás život staví.

Publikace je laděna optimisticky s důrazem na jedinečnost šťastného 
prožívání každodenního života. Obšírně se věnuje paliativní péči 
o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu 
umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje 
i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné a v hospicích.

Osvětlení podstaty života a smrti je pro všechny velmi užitečné; 
zejména pro ty, kteří o nemocné pečují, je velmi přínosné 
a povzbuzující, dodává smysl jejich nelehkému počínání. Publikace 
by se měla stát součástí všech učebnic základních oborů medicíny, 
protože osvětluje problematiku přehledným a srozumitelným 
způsobem. Čtenářská obec by však neměla být omezena jen na lékaře, 
sestry, klinické psychology a pracovníky ve zdravotnictví, ale měla by 
zahrnovat i širokou laickou veřejnost.

„Zatím jsem neměla možnost číst tak dobrý přehled týkající se psychologických a sociálních aspektů paliativní péče. Publikace je 
kromě vysoké odborné úrovně napsána velmi čtivým jazykem, čímž se stává nejen pro odbornou, ale i pro laickou veřejnost přístupnou 
a poutavou.“

doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D., Fakultní nemocnice Brno

„Celkové vyznění monografie není chmurné, naopak zdůrazňuje smysl a určitý optimismus tzv. posledních věcí člověka. Každý čtenář 
si může při čtení ujasňovat postoje vůči nevyhnutelným okamžikům odcházení ze života, profesionálům se nad touto osobní rovinou 
dostává velmi fundovaného přehledu terapeutických přístupů od dětských pacientů až po seniory.“

doc. PhDr. Vladimír Řehan, katedra psychologie FF UP Olomouc

Knihu nakladatelství GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, 
170 00 Praha 7, si můžete zakoupit v knihkupecké síti nebo 
objednat na e-mailu: obchod@grada.cz, na telefonních číslech: 
234 264 511, 234 264 512, 234 264 443, 603 262 018, 
faxem: 234 264 400, na internetu: www.grada.cz.


