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Musím napsat ihned na počátku: je dobře, že byla tato 
kniha napsána a vydána, protože ona už napsána být 
musela. Koncepce paliativní medicíny (výraz paliativní má 
základ v latinském pallium = maska, plášť, přikrytí) a její 
aplikace do některých oborů proběhla již v polovině mi-
nulého století (první hospic založila Cicely Saundersová 
v Londýně již v roce 1960) – není tedy žádnou novinkou. 
Jen v některých oborech – včetně kardiologie – to trvalo 
„déle“, než se k jejím principům přihlásily. A to, i když 
bylo zřejmé, že přes všechny nepopíratelné úspěchy ani 
moderní kardiologie všem nemocným pomoci nedokáže.

Editace této pionýrské knihy se ujal MUDr. Martin Gři-
va, Ph.D., z Kardiologického oddělení Krajské nemocnice 
T. Bati ve Zlíně a z Lékařské fakulty Univerzity Palacké-
ho v Olomouci. Přizval dalších 17 autorů; ne všichni jsou 
kardiologové. K problematice měl co říci právník, etik, 
kněz, kardiochirurg-transplantolog, algeziolog, onkolog 
i zdravotní sestra-pracovnice hospice. Třetina autorů jsou 
pracovníci Kardiologického oddělení Krajské nemocnice 
T. Bati ve Zlíně.

Tematicky je text rozdělen do 25 samostatných kapitol 
otištěných v tomto pořadí:

1. Paliativní péče a moderní medicína (5 s.), 2. Formy 
paliativní péče a jejich význam pro pacienty s pokročilým 
onemocněním (8 s.), 3. Pokročilá fáze kardiovaskulárních 
onemocnění (8 s.), 4. Přání a preference spojené s koncem 
života (8 s.), 5. Dříve vyslovená přání (6 s.), 6. Úskalí rea-
lizace paliativní péče v kardiologii (10 s.), 7. Komunikace 
(16 s.), 8. Medikamentózní léčba pokročilého srdečního 
selhání (13 s.), 9. Léčba bolesti u pacienta s chronickým 
srdečním selháním (14 s.), 10. Opioidy v léčbě dušnos-
ti u pacientů s chronickým srdečním selháním (8 s.), 
11. Oxygenoterapie v kardiologii – přínos a riziko (4 s.), 
12. Nutriční aspekty kardiovaskulárních onemocnění, kar-
diální kachexie (16 s.), 13. Význam a úskalí, přínos a li-
mitace rehabilitace u pokročilých srdečních onemocnění 
(11 s.), 14. Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku 
– součást komplexní péče u pacientů s pokročilým srdeč-
ním selháním (10 s.), 15. Léčba terminální fáze koronární 

nemoci – moderní možnosti a realita (8 s.), 16. Kardiosti-
mulátory, resynchronizační terapie a kardioverter-defi b-
rilátory v terminální fázi života (15 s.), 17. Právní aspek-
ty deaktivace implantabilního kardiostimulátoru (4 s.), 
18. Mechanické srdeční náhrady jako defi nitivní řešení sr-
dečního selhání – nová šance a nové téma (11 s.), 19. Psy-
chologická podpora pacientů v paliativní péči (9 s.), 20. So-
ciální pracovník a jeho místo v týmu pečujícím o pacienta 
s pokročilým onemocněním (11 s.), 21. Spirituální potřeby 
pacienta v léčebném procesu (10 s.), 22. Pohled zdravotní 
sestry specializující se na problémy pacientů v terminální 
fázi onemocnění srdce (12 s.), 23. Léčba symptomů termi-
nálního kardiologického onemocnění v rámci domácí hos-
picové péče (7 s.), 24. Kasuistiky (6 s.), 25. Závěr (3 s.). Sou-
bor použitých zkratek (5 s.) a rejstřík (10 s.) knihu uzavírají. 
Literatura je uváděna za každou kapitolou.

Odborný text je psán velmi dobrou češtinou, je sou-
středěn jen na významné skutečnosti (proto má kniha jen 
„přátelských“ 250 stran), jednotlivé kapitoly jsou propor-
cionální. Představené téma bylo téměř beze zbytku vyčer-
páno. Text je doplněn 7 tabulkami a 18 obrázky.

Knihu vydalo nakladatelství TRITON a redakčně ji zpra-
covalo s příkladnou pečlivostí. Čtenář ocení i její menší 
rozměry a omyvatelný povrch tvrdých desek.

Komu knihu doporučit?
Tentokrát je snadné na tuto otázku odpovědět: především 
všem kardiologům, klinickým i ambulantním, lékařům 
oddělení dlouhodobé péče, kardiochirurgům, rehabilitačním 
pracovníkům a praktickým lékařům. Ti všichni se totiž s kar-
diaky s indikací k paliativní péči setkávají.

A úplně nakonec pro všechny čtenáře Cor et Vasa otáz-
ka: nechybí tato kniha ve vaší knihovně?
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