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OSNOVA
A) ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA JAKO PACIENT
• 1. JAKÝ JE DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ?
• 2. PROČ JE TAKOVÝ?

B) KRISTUS JAKO LÉK
• 3. JEŽÍŠ KRISTUS… JAKO LÉK ?
• 4. JAK DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ZMĚNIT?

A) ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA JAKO PACIENT
1. JAKÝ JE DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ?

• Duchovně „neutrální“ vzdělávání i přístup k pacientům
• Duchovně podceňovaný, jen v soukromí
• Asi 14% křesťanů (2011) ???
• Léčba těla, duše, ne ducha, neúcta k životu
• Duchovní prázdnota (nezdravý životní styl, promiskuita,
abúzus, syndrom vyhoření, deprese, láska k penězům, já
musím růst)
• Etické otázky (IVF, potrat, genetické zásahy, eutanázie…)

A) ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA JAKO PACIENT
1. JAKÝ JE DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ?
• Motivace k zdravému životnímu stylu, pozitivní vzory
• Možnost duchovní služby studentů
• Činnost kaplanů (27. 3. 2017 tisková konference o duchovní
péči v nemocnicích)

http://www.nemocnicnikaplan.cz/ (obrázek, citováno 19.5. 2017)
http://www.mzcr.cz/dokumenty/ministerstvo-zverejnilo-metodicky-pokynpro-duchovni-peci-v-nemocnicich_13684_1.html (citováno 18.5. 2017)

A) ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA JAKO PACIENT
2. PROČ JE TAKOVÝ?
• Nevěřící pacient
• Neinformovaný pacient
• Nevěřící křesťan zdravotník / medik
• Nepřipravený křesťan zdravotník / medik

• Problémy věřícího křesťana zdravotníka / medika

A) ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA JAKO
PACIENT
2. PROČ JE TAKOVÝ?
• Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří
jdeme ke spáse, je mocí Boží. (…) Protože svět svou moudrostí nepoznal
Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou
zvěstí. 1. KOR 1, 18-21
• Soud pak je v tom, že světlo (pozn. Ježíš Kristus) přišlo na svět, ale lidé si
zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý,
kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho
skutky nevyšly najevo. Jan 3, 19-20.

B) KRISTUS JAKO LÉK
3. JEŽÍŠ KRISTUS (KŘESŤANSTVÍ)… JAKO LÉK ?
• Nepopíral onemocnění, bolest ani potřebu lékařské péče
• Nebyl lékař, ale měl pomáhající „profesi“ (mj. uzdravoval
nemocné)

• Komplexní přístup k člověku (léčba těla i ducha)
• Hodně cestoval, pěší chůze, loď
• Nebyl vegetarián ani abstinent

• Psychické a duševní zdraví = pohyb, samota a modlitba
• Vedl k úctě k životu, ale také vědomí Boží svrchovanosti

B) KRISTUS JAKO LÉK
4. JAK DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
ZMĚNIT?
Fyzická, duševní a duchovní vyčerpanost:

• A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Efe 6,10
Snaha o zlepšení nejen odborné a finanční:
• Ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Gal 5,22

Přístup k práci:
• Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a
ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a
zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Fil 2, 14-15

B) KRISTUS JAKO LÉK
4. JAK DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
ZMĚNIT?
Přístup k druhým:
• Chovejte se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k
vám. Mat 7,12

• Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději
žijte v pokoře: važte si druhých víc, než sebe. Ať si každý
nehledí jen sebe, ale také druhých. Smýšlejte tak, jak smýšlel
Kristus Ježíš. Fil 2, 3-5

B) KRISTUS JAKO LÉK
4. JAK DUCHOVNÍ STAV ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ
ZMĚNIT?
Kristus = vzor pro nás a naše pacienty?
• Zdravý životní styl (pohyb, odpočinek, stravování, sex)
• Snížení kardiovaskulárního rizika

• Snížení abúzu alkoholu a návykových látek
• Snížení prevalence STD, ca prostaty a děložního čípku
• Odpovědi na některé etické otázky
Duchovní anamnéza?
• Propojení vědy a víry

ZÁVĚR
• Lékaře nepotřebují zdraví, ale
nemocní. Nepřišel jsem volat
spravedlivé, ale hříšníky.
Mar 2,17
• Děkuji za pozornost.
• Přeji Boží požehnání do
každého dne Vaší práce.
http://getupwithgod.com/wp-content/uploads/GUWG-Cross-Pray.gif (obrázek, citováno 19.5. 2017)

