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pohledu. 
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ÚVOD 
 

Židovská menšina, která může být označována za náboženskou, se skládá přibližně ze 

14 milionů Židů po celém světě (Baeke et al., 2011, str. 778). V USA žije asi 5 milionů Židů, 

v Izraeli 4 miliony, 1,5 milionu v západní Evropě. V České republice jsou registrovány asi 

3 000 členů Židovských obcí, v dalších spolcích asi 2 000, ale odhad celkového počtu Židů 

v České republice, a to i neregistrovaných, je asi 15 000 – 20 000 (Federace židovských obcí v 

ČR, 2010). Židovská víra má tři odvětví - ortodoxní, konzervativní a reformní judaismus. 

Ortodoxní židé jsou nejtradičnější a také nejpočetnější (Baeke et al., 2011, str. 781). I když se 

člověk označuje jako Žid, není pravidlem, že dodržuje židovské tradice. Pouze však 15 – 20 % 

všech Židů tyto náboženské tradice vyznává. Neboť však neexistují přesné údaje, jsou to pouze 

odhadovaná procenta. Většina současných Židů nevyznává náboženství, nevěří v boha ani se 

neřídí posvátnými texty. Naopak Židé, kteří vyznávají náboženství, se drží tradičního způsobu 

života typického pro vyznavače tohoto náboženství a jsou součástí židovské komunity. Věřící 

se drží všech přikázání a bůh je pro ně jednou z hlavních hodnot v životě (Baeke et al., 2011, 

str. 778 – 779).  

Židovská menšina má systém hodnot a chování, který je zakořeněn v jejich 

náboženských tradicích a historii (Gabbay et al., 2017, str. 545). Židovské náboženství 

zdůrazňuje důležitost zachování těla i duše a povinností každého člověka je starat se o ně a 

chránit je. Zachování života pro židovské etnikum nahrazuje a předchází vše, i náboženské 

zvyky a tradice, a zároveň je nejvyšší hodnotou. Fyzické i duševní zdraví pro členy židovského 

etnika úzce souvisí s náboženstvím. Spiritualita je také úzce spjata s umíráním a smrtí, má vliv 

na morbiditu a mortalitu. Religiozita, která může vést ke spiritualitě, je z židovské perspektivy 

často spojena se zdravím a zvládáním těžkých chorob. Zdravotničtí pracovníci by tedy měli být 

seznámeni s náboženskou etikou, praktikami a zvyky, aby došlo ke zmenšení bariér mezi 

zdravotníkem a pacientem, a mohla tak být poskytnuta kulturně citlivá péče (Zini et al., 2015, 

str. 373 – 374). 

 

Cílem této bakalářské práce je zodpovědět na otázku: Jaký je pohled židovského etnika 

na nemoc a na smrt při poskytování transkulturní péče? 
 

Dílčí cíle: 
 

Cíl 1: Předložit dohledané publikované poznatky o zdraví a nemoci z pohledu židovského 

etnika. 
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Cíl 2: Předložit dohledané publikované poznatky o umírání, smrti a paliativní péči z pohledu 

židovského etnika.  

 

 

Vstupní studijní literatura k osvojení problematiky zkoumané oblasti:  

 

Tóthová, Valerie a kol. Kulturně kompetentní péče u vybraných minoritních skupin. 1 vyd. 

Praha, Triton, 2012. ISBN 978-807387-645-6. 

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. 2016. Cizinci v české republice 2016 [online]. Praha: Český 

statistický úřad. ISBN 978-80-250-2725-7.  

 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. 2014. Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu 

[online]. Praha: Český statistický úřad.  

 

ŠPIRUDOVÁ, Lenka, TOMANOVÁ, Danuška, IVANOVÁ, Kateřina kol. Pečujeme o klienty 

odlišných etnik a kultur. Transkulturní péče v praxi. Uživatelský manuál pro lůžková 

zdravotnická zařízení v ČR [online]. 
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1 POPIS REŠERŠNÍ STRATEGIE  
 
 
 
 

ALGORITMUS REŠERŠNÍ ČINNOSTI 
 

 
 
 
 
 
 

VYHLEDÁVACÍ KRITÉRIA: 
 

- klíčová slova v ČJ: Židé, židovství, náboženství, zvyky, tradice, choroba, nemoc, 
zdraví, smrt, umírání, paliativní péče, ošetřovatelstká péče 

 

- klíčová slova v AJ: Jewish, Judaism, religion, custom, tradition, disease, illness, 
health, death, dying, palliative care, nursing care 

 

- jazyk: čeština, angličtina 
 

- období: 2006 – 2017 
 

- další kritéria: recenzované články a periodika, dostupný plný text 
 
 
 
 

 
DATABÁZE: 

 

GOOGLE SCHOLAR, EBSCO, PUBMED, PROQUEST, GOOGLE 
 
 
 
 
 
 

 
Nalezeno 240 článků 

 
 
 
 
 
 

Vyřazující kritéria: 
 

- kvalifikační práce  
 

- duplicitní texty 
 

- články, které nesplnily kritéria 
 

- články, které se netýkají cílů 
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SUMARIZACE VYUŽITÝCH DATABÁZÍ A DOHLEDANÝCH DOKUMENTŮ: 
 

GOOGLE SCHOLAR – 2 
 

EBSCO – 14 
 

PUBMED – 9 
 

PROQUEST - 5  
 

GOOGLE - 2 
 
 

SUMARIZACE DOHLEDANÝCH PERIODIK A DOKUMENTŮ: 
 
 

OMEGA - Journal of Death and Dying 2 články 
 

Nursing Ethicts 2 články 

Journal of Religion and Health 9 článků 

Perspectives in Biology and Medicine 1 článek 

Journal of palliative care 1 článek 

Intensive Care Medicine 1 článek 

Cancer Investigation 2 článek 

The American journal of forensic medicine and pathology 1 článek 

Social Indicators Research 1 článek 

Journal of Palliative Medicine 1 článek 

Nursing Standard 1 článek 

Transkultural Psychiatry 1 článek 

Palliative and Supportive Care & Culture 1 článek 

Psychology od Religion and Spirituality 1 článek 

Ethics & Medicine 1 článek 

Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 1 článek 

Journal of Bioethical Inquiry 1 článek 

Early Human Development  1 článek 

Kulturní studia 1 článek 

Kontakt 1 článek  

Federace Židovských obcí v ČR                                                                        1 článek  
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Pro tvorbu bakalářské práce bylo použito 31 článků, 1 internetová stránka
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2 Zdraví a nemoc z pohledu židovského etnika 
Židovské chápání nemoci je založeno na principu, že nemoc je trestem za hříchy nebo že 

nemoc má účel, který je známý jen bohu. Židé věří, že změna vztahu k bohu bude nezbytným 

krokem pro uzdravení (Popovsky, 2010, str. 661). Péče o ultraortodoxní židovské etnikum, 

nazývané také pojmem Hasidic, zahrnuje pochopení duchovního přesvědčení Židů, jejich kodex 

o dodržování náboženských zvyků. U Židů se v souvislosti s onemocněním, a to jak fyzickým či 

psychickým, můžeme v praxi setkat se strachem ze stigmatizace (Gabbay et al., 2017, str. 545 – 

546). Studie dle Levina ukazuje, že Židé svou zdravotní úroveň sami hodnotí z většiny jako 

vynikající [42,1%] nebo dobrou [40,1%] (Levin, 2011, str. 858). Ultraortodoxní židé kladou velký 

důraz na zdraví a zdravotnické služby využívají ve vysoké míře (Gabbay et al., 2017, str. 549). 

Péče o duši a tělo má v judaismu souvislost se zdravím (Levin a Prince, 2011, str. 767), zároveň 

Tóra přikazuje, aby si Židé volili život a žili jej (Weitzman, 2012, str. 91), ergo Židé mají tendence 

více důvěřovat zdravotnickým profesionálům a mají pozitivní postoj k otázkám týkajících se 

zdraví (Midlarsky et al., 2012, str. 502). Keshet a Liberman uvádějí, že v Izraeli je zaveden systém 

zdravotního pojištění, a to od roku 1995. Toto pojištění zahrnuje preventivní i léčebnou péči a 

hospitalizaci. Značná část Židů však otázky zdraví konzultuje s rabíny, neboli židovskými 

duchovními, to i navzdory přístupnosti moderního zdravotního systému (Keshet a Liberman, 

2014, str. 1148).  

Rabíni mají pravomoc rozhodovat o zdravotních intervencích u pacienta. Uvádí se, že 

rabíni často léčbu odkládají, existují však i rabíni, kteří se na léčbě sami podílejí. Některé postupy 

bývají v rozporu s židovskou vírou, konkrétně jsou to antikoncepční přípravky, potraty nebo užití 

výrobků, které nejsou košer. Rabíni rozhodují i o kosmetických operacích, které mohou být brány 

jako narušení celistvosti těla v kontextu porušení tradičních židovských hodnot (Gabbay et al., 

2017 str. 553 – 554). Židé však uvádí značnou víru ve znalosti rabínů. Rabíni jsou považováni za 

osoby s velkou mírou autority a zdravotní otázky jsou často řešeny právě s nimi. Konzultace 

ohledně zdravotní péče probíhají zejména proto, aby tato péče byla v souladu s židovským právem 

a vůlí boží. Tendence konzultovat otázky, jak osobní tak zdravotní, závisí na míře religiozity, ale 

také na horší finanční situaci, nedostatečně vysoké úrovni vzdělání, nižším věku a na nepříliš 

dobrém psychickém stavu. Mezi často konzultované zdravotní otázky s rabínem patří operace a 

problémy s neplodností. Studie se snaží zodpovědět na situace týkající se vztahu židovského 

etnika a rabínů v souvislosti se zdravotní péčí. Do výzkumu bylo zařazeno 50 respondentů ve 

věku dvaceti a více let. Výsledky ukázaly, že motivy pro konzultování s rabínem souvisí 

s událostmi jako je nemoc, zdravotní postupy, které mohou ohrozit život, dále pocit, že zdravotníci 
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nejsou schopni řešit nastalé problémy nebo že pacienti nejsou dostatečně léčeni. Židé s rabíny 

nekonzultují dočasné zdravotní potíže, z pohledu Židů tyto banální nemoci nestojí za to, aby 

s nimi rabína obtěžovali. Důležité je pro Židy řešit otázky vážných onemocnění, jako je například 

diabetes mellitus, nádorová onemocnění, neplodnost a onemocnění srdce. S rabínem konzultují, 

zda se má přistoupit k operačnímu řešení choroby nebo jiné proceduře. Odpovědí je jim požehnání 

rabína a názor, zda bude zákrok úspěšný. Pacient od rabína očekává emocionální podporu, 

naslouchání, posílení naděje a útěchu. Je pro ně důležité soucit a důstojné zacházení v těžké 

nemoci. Respondenti uvádějí, že věří v léčbu, ale i v rabíny, kteří jím poskytují spíše duchovní 

oporu. Z pohledu většiny Židů jsou lékaři i rabíni poslové boží, ale rabíni mají oproti lékařům 

moc hledět do budoucnosti, proto se objevují situace, kdy preferují raději doporučení rabínů než 

zdravotnického personálu. Přesto však zdravotníkům velmi důvěřují a věří ve význam všech 

léčebných i diagnostických postupů. Někteří Židé i přes svou náboženskou víru naprosto 

důvěřují nastavené léčbě a řídí se jen doporučením zdravotníků (Keshet a Liberman, 2014, str. 

1147 - 1158). 

Židé dodržují zvyk zvaný Sabbath od pátečního západu slunce do sobotního večera. Je to 

jeden z hlavních principů judaismu. Je založen na zdržení se některých činností, jako je psaní, 

užívání elektrických zařízení, řízení aut a provádění obchodních transakcí. Sabbath je možno 

porušit, pokud jde o zachování života při život ohrožující situaci. Uvádí se, že porušit tento zvyk 

je možné i při situacích jako je nesnesitelná bolest nebo porod. Při hospitalizaci to může být pro 

pacienta a jeho rodinu složité z důvodu nutnosti podepisování některých formulářů, komunikace 

s rodinou a blízkými nebo jízdy výtahem. Židé mají pochybnosti o provádění těchto činností, a o 

tom, zda jsou omluveni z překročení takovýchto hranic. Dilema nastává například při použití 

lineárního dávkovače u židovského pacienta, kdy se musí o použití tohoto zařízení poradit 

s rabínem. V Talmudu, což jsou učení a soupisy rabínských diskuzí, je uvedeno, že utrpení 

odstraní všechny hříchy člověka a z pohledu náboženství nemá člověk povinnost snášet bolest. Je 

umožněno užívat léky tišící bolest, pokud je cílem tohoto počínání zmírnění a úleva od bolesti 

(Gabbay et al., 2017, str. 550). Pro hospitalizovaného pacienta může být frustrující, že nemůže 

být během Sabbathu se svou rodinou, protože jeho rodina musí dodržovat tradice a pacient zůstává 

na lůžkovém oddělení sám (Popovsky, 2010. str. 665). Midlarsky et al. uvádí, že situace, kdy 

jedinec, jenž prožívá bolest, vyhledá pomoc, je z pohledu židovského etnika kladně hodnocena. 

Potlačení bolesti může být považováno za nedostatečné úsilí o zlepšení zdravotního stavu. Židé 

si totiž váží otevřeného přiznání bolesti (Midlarsky et al., 2012, str. 499 - 500). 

Pravidelné navštěvování synagogy má u tohoto etnika vliv na hodnocení vlastního zdraví. 

Naopak modlení mimo synagogu je z pohledu judaismu spojeno se špatným zdravotním stavem. 
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Modlení je totiž pro Židy odpovědí na vzniklé zdravotní komplikace. Modlitbou v tomto případě 

mají prosit boha o vlastní uzdravení (Levin, 2011, str. 860 - 862). Léčivá modlitba je považována 

z pohledu judaismu za kosher pouze tehdy, pokud je neformální, tedy nestrukturovaná a 

neorganizovaná (Levin a Prince, 2011, str. 770). Bůh a jeho význam v životě izraelských Židů je 

z jejich pohledu spojen s životní spokojeností, nikoliv však se štěstím. Návštěva synagogy také 

nezajištuje životní štěstí, ale může mít pozitivní vliv na emocionální stav (Levin, 2013, str. 772). 

Levin uvádí, že vliv na zdraví v kladném slova smyslu má návštěva synagog, a to zejména u Židů, 

kteří striktně dodržují tradice svého náboženství. Tato tradice však nemá vliv na duševní pohodu, 

neboli well-being, pro Židy, kteří jsou členy více odvětví judaismu. Konzervativní a ortodoxní 

Židé ale mají větší pocit duševní pohody při návštěvě synagogy. (Levin, 2011, str. 864 – 866).  

Náboženské setkání má výhody v emocionální opoře jedince ve společenství věřících. 

Podpora tkví také v poskytnutí pomoci v těžkých situacích. Modlitba v souvislosti s duševním 

zdravím může napomoci s vyrovnáváním s životními problémy, příznivě ovlivňuje vytrvalost a 

motivaci člověka pro obnovení smyslu a účelu života a zmírňuje negativní pocity, například hněv, 

a vyvolává pozitivní emoce. Náboženská výchova má preventivní účinky na duševní zdraví, ale 

nelze zcela jistě dokázat, jaký má vliv na duševní pohodu. Studie, do které bylo zahrnuto 2566 

respondentů a z toho 2498 bylo ve věku padesáti či více let, měla za cíl zkoumat determinanty 

duševního zdraví a duševní pohody. Data do výzkumu byla získávána rozhovorem trvajícím 90 

minut. Židé, kteří často navštěvovali synagogu, uváděli více optimismu v životě. Náboženská 

výchova u dětí měla u respondentů negativní vliv na celkovou spokojenost a uvádí se vyšší výskyt 

depresí. Dále výzkum dokazuje, že současné modlitby mají na svědomí častější výskyt depresí, 

nižší kvalitu života a méně optimismu. Tato zjištění můžou být ovlivněna pouze nynějším 

duševním stavem. Izraelští Židé jsou také méně nábožní, což mohlo ovlivnit výsledky výzkumu. 

Účast na návštěvách v synagogách v minulých měsících měla vliv u respondentů na menší výskyt 

deprese, lepší kvalitu života a méně pesimismu (Levin, 2013, str. 773 – 780).  

Ve studii, která se zabývala postojem k psychoterapii, bylo celkem 307 respondentů, 

z nichž 47,6% byli Židé. Jejich postoje byly hodnoceny za pomocí dotazníku Attitude Towards 

Seeking Profesional Psychological Help Scale. U každého jedince byl naplánován termín 

individuálního rozhovoru, který se uskutečnil v domácnosti daného respondenta. Výsledky 

ukázaly, že nábožensky založení Židé oproti nevěřícím nevykazují žádné rozdíly v míře potřeby 

psychoterapie. Židovské etnikum navíc vyjádřilo důvěru v psychoterapeuty a jejich schopnosti 

pacientům pomoci. Zároveň neuvádějí potíže s vyjádřením svých myšlenek a pocitů k lékaři, jsou 

více otevření a také tolerantní ke stigmatizaci v souvislosti s duševní chorobou. Židé přijímají 

vetší zodpovědnost za řešení potíží a necítí se odpovědní za problémy, které se u nich objevují. Je 



15  

pro ně důležitá znalost sebe sama pro efektivní řešení potíží (Midlarsky et al., 2012, 501 – 503).  

Dle Sayerse je hodnota života stejná u zdravého mladého jedince, jako u staršího člověka 

nebo osoby s mentálním postižením (Sayers, 2011, str. 178). Je dokázáno, že Židé jsou hojně 

zastoupeni mezi obyvateli, kteří potřebují pomoc v oblasti duševního zdraví (Midlarsky, et al., 

2012, str. 500). Postoj ultraortodoxních židů k psychologii a psychoterapii je složitý, ale duševní 

pohoda je považována za studium a dodržování Tóry. Započetí léčby existenčních problémů může 

být považováno za znehodnocení tradičního židovského přístupu k řešení životních situací. 

Dopady duševní nemoci se projevují zejména v manželství nebo na vyhlídkách na budoucí 

manželství, a to jak nemocného, tak i jeho sourozenců. Doporučení k léčbě duševních onemocnění 

zejména zprostředkovává rabín. Rabínova autorita a profesionální pomoc musí být vždy 

v rovnováze. Pohled na duševní onemocnění může být rozdílný - buďto nedodržování tradic, nebo 

duchovní povznesení. To může být považováno za důsledek přesného dodržování rituálů, což je 

nazýváno i extrémní zbožností (Gabbay et al., 2017, str. 555 -556).  

Studie dle Levina ukazuje, že izraelští Židé, kteří dodržují náboženské tradice, hodnotí své 

psychické zdraví pozitivněji. V souvislosti s tím se uvádí informace o nižším výskytu 

psychiatrických příznaků, jako je úzkost a deprese. Náboženství má dobrý účinek proti utrpení, a 

to zejména psychickému, a přispívá ke spokojenosti v životě (Levin, 2013, str. 770). Pacienti se 

někdy bojí vyhledat pomoc při duševním onemocnění kvůli možné stigmatizaci v jejich komunitě. 

Tento jev je problémem hlavně kvůli hledání partnera. Duševní choroba nemusí stigmatizovat 

pacienta samotného, ale i jeho rodinu a sourozence, kteří si pak také obtížně hledají 

manžela/manželku. Takto nemocní jedinci nevyhledají pomoc a řeší své potíže bez odborné 

pomoci z obavy, že se někdo dozví o jejich problémech (Popovsky, 2010, str. 652 – 653).  

Ve studii dle Rosmarin je uvedeno, že náboženství a duchovnost jsou spojeny s duševní 

nemocí či se zdravím. Náboženství a dodržování jeho zvyků a tradic je dále spojeno se sníženou 

úrovní úzkosti nebo depresí a zvyšuje pocit štěstí a duševní pohody. Do studie zkoumající duševní 

zdraví bylo zařazeno 565 Židů, z nichž bylo 40% ortodoxních a 60% neortodoxních. Jejich věk 

se pohyboval v rozmezí od 17 do 77 let. Respondenti byli dotazováni pomocí dotazníku 

zahrnujícího 12 položek týkajících se informací, zda je bůh dobrotivý a dalších 4 položek, jestli 

je bůh bezvýznamný. Respondenti odpovídali na Likertově škále v rozmezí od 1, což znamenalo 

nikdy, do 5, což znamenalo vždy. Výsledky dokazují, že ortodoxní židé vykazují nižší úroveň 

depresivních příznaků, která závisí na silnější víře. V druhé studii bylo 331 respondentů, kdy 141 

z nich bylo ortodoxních. Druhá studie, stejně jako předchozí, dokázala nižší míru deprese mezi 

ortodoxními židy. Obě studie tedy dokázaly stejný fakt, že víra a dodržování náboženských tradic 

snižuje depresi a úzkost. Víra je mnohem důležitější pro duševní zdraví u ortodoxních, než u 
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neortodoxních židů. Je tedy dokázáno, že z pohledu židovského etnika je psychické zdraví 

výrazně propojeno s náboženstvím (Rosmarin et al., 2009, str. 180 – 188). U duševního 

onemocnění je těžké rozlišit mezi patologickým chováním a vyznáváním náboženských tradic. 

Pacienti psychicky nemocní hodnotili své chování jako patologické, a to kvůli změně chování, 

většímu důrazu na náboženské žití, které neměli pod kontrolou (Coleman-Brueckheimer a Dein, 

2011, str. 426 – 427).  

Dle Popovského ultraortodoxní židé mohou upřednostňovat farmakologickou léčbu 

duševních chorob před psychoterapií, což z jejich pohledu méně ovlivňuje tradiční náboženské 

praktiky. Někteří Židé však léčení těchto chorob odmítají úplně, protože by došlo k formálnímu 

přiznání této nemoci. Doporučení pro ošetřování a léčbu takovýchto pacientů je vést s nemocným 

rozhovor o jeho preferencích (Popovsky, 2010, str. 659 – 660). Levin uvádí, že Židé, kteří se 

přistěhovali do Izraele z bývalého Sovětského svazu nebo Etiopie, s sebou přináší další tradice, 

které jsou odlišné od tradic izraelských Židů. Zároveň mají přistěhovalci jiné příznaky duševních 

onemocnění, a také jiné psychosociální potřeby. Přistěhovalci vykazovali vyšší úroveň psychické 

zátěže a objevily se u nich psychiatrické poruchy. Tyto znaky byly v závislosti na původu, sociální 

a rodinné opoře (Levin, 2013, str. 771). Jak uvádí někteří rabíni, není možné, aby psychiatr nebo 

psycholog, který ošetřuje židovského pacienta, byl ateistou. Výjimka může být udělena pouze 

tehdy, pokud byl ošetřující lékař účastníkem diskuze o věcech teologie nebo Tóry (Popovsky, 

2010, str. 650). 

Mezi židovským etnikem jsou mentálně nemocní těžce stigmatizováni, což má za následek 

nízkou úroveň sociálního postavení. Studie dle Rosena se zaměřuje na stigmatizaci židovského 

etnika. Do studie bylo zapojeno 38 respondentů, kteří měli psychiatrické onemocnění. Výsledky 

dokázaly, že nemocní, kteří získali náboženskou výchovu, pociťovali vyšší úroveň stigmatu. 

Náboženská příslušnost samotná na tento pocit neměla vliv. Z hlediska věku je pro starší pacienty 

obava ze stigmatizace značně vyšší než u mladších nemocných. Například při hledání partnera 

pro sňatek je upřednostňována rodina s vyšším sociálním statusem (Rosen et al., 2008, str. 195 - 

208). Pacienti, kteří se obávají stigmatu, často nevyhledají pomoc a nevyužívají zdravotnické 

služby. Židé mohou hodnotit duševní nemoci jako deviantní. Zdravotníci pečující o takto nemocné 

často uvádějí, že židovští pacienti musí své příznaky před komunitou skrývat, aby nepřišli o své 

sociální postavení. Pacienti odmítají hospitalizaci, kterou by sami své onemocnění potvrdili. 

Pokud některý jedinec v židovské komunitě vykazuje extrémní příznaky a jeho chování je 

v rozporu s náboženskými normami, mohou ho členové komunity naopak vyzvat, aby vyhledal 

zdravotnickou pomoc a podrobil se léčbě. Dále studie uvádí, že Židé mají strach z onemocnění 

rakovinou, což souvisí i se stigmatizací, která by v tomto případě měla vliv i na potencionální 
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budoucí manželství. Nevyhledávají podpůrné skupiny z toho důvodu, aby se o jejich diagnóze 

někdo z jejich komunity nedozvěděl (Coleman-Brueckheimer a Dein, 2011, str. 429 – 430). 

Studie dle Tóthové zkoumala zajištění kulturně diferencované péče u některých minorit 

v České republice. Z minoritní skupiny Židů bylo vybráno 7 respondentů, se kterými byl veden 

rozhovor. Bylo zjištěno, že zdraví je pro židovské etnikum důležitým faktorem, který u člověka 

zachovává samostatnost. Dva z respondentů uvádějí, že nejvíce pečují o zdraví dětí, o své zdraví 

se starají především konzumací stravy, která je košer, a dodržují pohybovou aktivitu. Při 

onemocnění rodiny nebo blízkých ctí náboženské zvyky, jako je modlení za uzdravení. Důležitá 

je pro ně prevence, chodí na pravidelné kontroly a preventivní prohlídky (Tothová et al., 2009, 

str. 284 – 290).  

Jako rizikové pro zdraví judaismus uvádí kouření cigaret, které je bráno jako nebezpečné 

a může způsobovat úmrtí. Ale například očkování je z židovského pohledu spojené s nízkým 

rizikem, například anafylaktické reakce, a proto je tolerováno. Očkování je bráno jako preventivní 

opatření, což je velmi pozitivně uznáváno židovskými autoritami (Sayers, 2011, str. 178 - 179). 

Někteří izraelští Židé odmítají očkování v rámci preventivní péče z důvodu špatného vztahu ke 

státním zdravotnickým službám a zdravotnickým pracovníkům ve státním sektoru. Pro židovské 

etnikum je v tomto ohledu důležitá kulturně citlivá péče a snaha o propojení zdravotních služeb 

s židovskou komunitou. Také je vhodné spojení s rabíny, kteří v oblasti imunizace mohou mít 

výborný vliv na komunitu, a přesvědčit tak rodiny, aby nechali své děti očkovat a zároveň je vést 

k lepšímu vztahu ke zdravotním službám. Rabíni mohou posílit přijímání zdravotní péče 

židovským společenstvím (Coleman-Brueckheimer a Dein, 2011, str. 430 - 432). Studie dle 

Ziniho zkoumala pohled židovských vůdců na zdraví dutiny ústní. Do výzkumu bylo zařazeno 11 

rabínů. Výsledkem bylo zjištění, že respondenti kladou velký důraz na prevenci, včetně ústní 

hygieny. Pro judaismus je podstatná péče o zdraví a zároveň preventivní opatření. Židovské právo 

podporuje aktivitu v rámci zdravotního chování. Zároveň se sociální podpora, především od 

náboženských vůdců, a duchovní úroveň Židů podepisují na péči o zdraví. Duchovní zdraví 

přispívá k duchovní síle, která posiluje tělo (Zini et al., 2015, str. 374 – 381). 

Sayers uvádí, že operaci spojenou pouze s kosmetickou úpravou vzhledu hodnotí rabíni 

jako změnu boží práce a je urážkou božského úsudku. Dalším problémem, který je zakázán 

Tanachem (Starým zákonem) je zranění těla. Pokud by šlo o zachránění života, lze tento zákaz 

porušit. Podobným případem je dárcovství orgánů. Lze přehlédnout riziko infekce, které takovýto 

zákrok může způsobit, ale vyvstává zde otázka, jestli živému dárci takovýto krok nezpůsobí 

zdravotní potíže. V takovéto situaci je dárce považován za spasitele a tento čin je hodný chvály. 

V případě dárcovství krve nebo kostní dřeně je tento krok brán jako povinnost, pokud může 



18  

zachránit lidský život (Sayers, 2011, str. 180 – 182).  

Ve studii dle Gabbaye je uvedeno, že těhotné pacientky nevěří prenatálnímu genetickému 

testování plodu. Židovské ženy většinou takováto vyšetření odmítají nebo podstupují neinvazivní 

vyšetření. Je uvedeno, že ženy toto rozhodnutí učinily z důvodu duchovní volby. Výsledek 

těhotenství je pro židovské ženy boží volbou, jsou ochotné odolat utrpení a prokázat čest touto 

zkouškou víry. Z toho vyplývá poznatek, že při pacientově odmítnutí některého z vyšetření je 

důležité v rámci kulturních kompetencí rozlišovat mezi neinformovaností a volbou učiněnou 

z důvodu náboženských hodnot (Gabbay et al., 2017, str. 551 – 552). Pokud se nemocniční 

aktivity neshodují s náboženskými hodnotami židovského pacienta, je to z jeho pohledu pokus o 

potlačení vlivu náboženství (Popovsky, 2010. str. 651). 

Dále Wietzman uvádí, že novorozenec je považován za ohroženého na zdraví v prvních 

30 dnech svého života. Tóra uvádí, že dítě narozené v sedmém nebo devátém měsíci je nutno 

zachránit, naopak dítě, které bylo porozeno v osmém měsíci, není této záchrany hodno. Moderní 

poznámky však uvádějí, že i dítě narozené v osmém měsíci může žít. Záchrana života tohoto dítěte 

z pohledu židovského práva porušuje přikázání Tóry. Rabínové uvádějí, že novorozence je nutno 

zachránit a vyvinout k tomu veškeré možné úsilí, a to i v případě, že život nelze zachránit, ale lze 

ho jen prodloužit. Z pohledu Židů je hodnota života dítěte vyšší než možná bolest, kterou mohou 

způsobit intervence pro zachránění nebo prodloužení žití. Pokud se ale bolest a značné nepohodlí 

u dítěte projeví, uvádí jeden z rabínů nutnost tuto bolest mírnit (Weitzman, 2012, str. 91 – 93). 

Při poskytování péče Židovskému nemocnému může být problémem jazyková bariéra, kdy 

židovští pacienti mluví jazykem nazývaným Jidiš a mohou se zdráhat požádat o tlumočníka nebo 

přiznat, že nerozumí podávaným informacím. To vytváří kulturní propast mezi pacientem a 

ošetřovatelským týmem (Popovsky, 2010, str. 653 – 654). Pro židovského pacienta může být 

z jeho pohledu složitá komunikace s opačným pohlavím. Jelikož to náboženské zvyky nedovolují, 

neformální rozhovor mezi mužem a ženou není vítán, Židé rozdílného pohlaví na společenských 

událostech jsou často v jiných místnostech, vzdělávání je též rozděleno dle pohlaví. V praxi je 

proto možné se setkat se situací, kdy pacient odmítne opustit pokoj a potkat se tak s ostatními 

pacienty. Takovéto chování může ukazovat na kulturně vhodnou reakci nemocného na sociální 

prostředí, ale může také znamenat patologii, při které se u pacienta vyskytuje úzkost. Nesezdaný 

Žid také nesmí zůstat sám v jednom pokoji s kýmkoliv opačného pohlaví, a to se týká i 

ošetřovatelského personálu. U pacienta se může objevit nervozita. Je uvedeno, že snížit tyto 

negativní pocity může například otevření dveří například na chodbu, kudy procházejí další 

členové zdravotnického týmu. (Popovsky, 2010, str. 656 - 657). 
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3  Umírání, smrt a paliativní péče z pohledu židovského etnika 
Studie dle Abela a Krugera zjišťovala věk při úmrtí u židovského etnika. Dokázali, že muži 

umírají dříve než ženy, tedy ve věku 77,9 let. Ženy se průměrně dožívají věku 80,9 let. Ortodoxní 

židé ve studii měli nejkratší délku života [77 let] ve srovnání s konzervativními židy [80,7 let] a 

reformními židy [80,7 let] (Abel a Kruger, 2012, str. 216). 

Židovské etnikum klade důraz na zachování života, jinak řečeno pikuah nefesh, kdy je 

život důležité chránit za každou cenu, dle židovského práva halacha (Baeke et al., 2011, str. 835 

– 836). Význam pojmu halacha může být vyložen jako cesta, jsou to pravidla, jak se chovat, 

zákony, které dávají návod, jak žít (Baeke et al., 2011, str. 780 – 781). Zdrojem tohoto práva je 

Torah neboli Tóra. U každého pacienta se rozhodnutí týkající se života a smrti může lišit. 

Judaismus uvádí, že lidské životy jsou si rovny bez rozdílů a lidé by ke svému životu a tělu měli 

mít úctu. Z židovské perspektivy člověku tělo nepatří, ale je darem od boha a člověk je pouhým 

správcem těla. K lidskému životu musí být přistupováno s úctou a musí o něj být extrémně 

pečováno, to z důvodu, aby mohl být život navrácen zpět bohu (Baeke et al., 2011, str. 835 – 836).  

Talmud podporuje pacienta v podstoupení i nebezpečného a riskantního léčení, to i 

v případě, že může přijít o život. Nemocný se však může rozhodnout, zda náročnou léčbu 

podstoupit. Léčbu pacient nemůže podstoupit proti své vůli, ale nesmí odmítnout léčbu, která by 

život mohla zachránit (Sayers, 2011, str. 179). Talmud zakazuje urychlit smrt těžce nemocného 

člověka, který je v terminálním stádiu. Jeden z významných rabínů uvádí, že může existovat něco, 

co brání odchodu duše z těla. V tomto případě je dovoleno tuto věc odstranit. Může to být 

například hluk, který způsobuje sekání dřeva, nebo sůl na jazyku tohoto nemocného. Z židovského 

pohledu tento akt není urychlením smrti, ale pouze odstranění překážky při umírání. Židé hodnotí 

přerušení jakékoliv intervence, která prodlužuje nebo zachovává život jako vraždu (Weitzman, 

2012, str. 92). Dle hebrejských textů je život dar od boha a jen on rozhoduje o jeho odnětí. I když 

si člověk sám přeje zemřít, nikdo jiný nemůže zasahovat do vůle boží. Dle židovské interpretace 

náboženských textů má život nekonečnou hodnotu a nesmí být aktivně ukončen z důvodu nemoci, 

utrpení nebo bolesti. Urychlení smrti je možné u jedinců se zdravotním postižením nebo 

nevyléčitelnou chorobou. Tlumení bolesti je náboženskou povinností. Aktivní zabíjení z důvodu 

poskytnutí úlevy a milosrdenství je přísně zakázáno. Talmud hovoří o tom, že kdo zavře 

pacientovi oči, pokud není ještě po smrti, je vrahem (Gesunbheit at al., 2006, str. 624 – 627).  

Dle Sinclaira má záchrana života přednost i před náboženskými svátky jako je Sabbath 

nebo Den smíření. Život nesmí být riskován ignorováním odborné zdravotní pomoci. Pokud je 

náboženská tradice plněná v rozporu s potenciální zdravotnickou radou, je tato tradice neplatná 

dle židovského práva halacha (Sinclair, 2009, str. 297 – 299). 
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Judaismus nemá autoritu, která by učinila prohlášení o bioetice. Jediní, kteří v této 

problematice mohou radit, jsou rabíni, jenž jsou považováni za učence židovského práva. Dle 

rabína Bleicha je zachování a záchrana života bezpodmínečná, bez ohledu na kvalitu života 

člověka nebo jeho tělesné a duševní zdraví. Pokud život člověka není zachráněn, lze to považovat 

za vraždu. Od boha Židům byla přidělena strava a voda, stejně jako zdravotní péče, a lidé jsou 

díky těmto darům povinni zachovávat zdraví a prodloužit život. Léčbu pacient může odmítnout 

v případě, pokud se jedná o experimentální léčbu. Podle názoru rabína Moshe Feinsteina, halacha 

zdůvodňuje odmítnutí kroků zachovávajících život. Zaprvé by měl být přehodnocen zákaz 

dotýkání se umírajícího, kdy by se měl brát zřetel na komfort pacienta. Nemocný by měl mít 

zajištěnou výživu a hydrataci, pokud mu takový postup nezpůsobuje zbytečnou bolest. Druhým 

důvodem je nesnesitelná, agonizující bolest umírajícího, utrpení a diskomfort. V rozhodování o 

intervencích by mělo být zahrnuto hodnocení kvality života umírajícího pacienta. Podle rabína by 

neměl být prodloužen život trpícího člověka. Zdůrazňuje však nutnost zajistit pacientovi kyslík, 

umělou výživu a pitný režim. Pokud pacient sám odmítne být léčen, ale léčba by pro pacienta 

mohla být prospěšná, měl by být pacient přesvědčován pro změnu svého rozhodnutí (Baeke et al., 

2011, str. 837 – 840).  

Rabíni často konzultují s židovskými pacienty otázky ukončení života. Nemocní se často 

ptají na zastavení léčby, která je založena na udržení života při špatné prognóze. Ortodoxní pohled 

je zaměřen na zachování života i při vysoké pravděpodobnosti neúspěchu intervencí 

zachovávajících život. Někteří významní rabíni uvádějí názor, že léčba, ať je jakkoliv agresivní, 

by měla pokračovat i při velmi špatné prognóze, zatímco jiní rabíni uvádějí, že v případě nemoci, 

která s sebou přináší i značné utrpení, smí pacient odmítnout léčbu (Gabbay et al., 2017, str. 553 

– 554). Pro židovské pacienty jsou rabíni oporou při náročné léčbě tím, že je podporují v jejich 

víře a naději. V případě, že pacient má špatnou prognózu a sám ví, že brzy zemře, rodina přivádí 

rabína, aby nemocný dostal požehnání (Keshet a Liberman, 2014, str. 1151).  

Židé hodnotí umírání jako přirozenou situaci na cestě životem. Umírání by mělo probíhat 

důstojně a se soucitem přítomných členů rodiny, blízkých, případně zdravotnického personálu. 

Umírajícího pacienta zpravidla navštíví rabín, který by měl být zdravotnickým pracovníkem 

představen ošetřujícímu lékaři. Prostřednictvím rabína je možno řešit problematiku konce života 

a zdravotnické péče. Židovští pacienti ani jejich rodiny nemají právo trvat na odpojení ventilátorů, 

přerušení umělé výživy a hydratace (Loike et al., 2010, str. 1267 - 1268). Součástí holistické péče 

o pacienty je i duchovní péče. Rozhovor s pacientem napomáhá pochopení, jak víra ovlivňuje 

rozhodování o péči (Schultz et al., 2012, str. 1). Gearing a Lizardi uvádějí některé z doporučení 

pro praxi. Doporučují zjistit význam náboženství pro jedince, jakou má míru náboženské 
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příslušnosti, jaké jsou jeho náboženské zvyky, tradice a principy (Gearing a Lizardi, 2009, str. 

337 – 338).  

Studie dle Bornemana uvádí kazuistiku pacientky, která má pozdní stádium rakoviny plic. 

Tato pacientka byla léčena chemoterapií, která měla minimum nežádoucích účinků, ale u této 

ženy došlo k progresi onemocnění. V rodině se nikdy nádorové onemocnění nevyskytlo. 

Pacientka uvedla, že je šťastně vdaná 43 let, má tři děti a čtyři vnoučata, výbornou podporu rodiny 

a přátel. Pacientka ráda cestovala s manželem, užívala si společnosti přátel a byla dobrovolníkem 

v místní knihovně. Rodiče této pacientky přežili Holocaust a imigrovali. Pacientka měla dva 

bratry, kteří zemřeli mladí v důsledku Holocaustu a dvě mladší sestry, které doposud žijí. 

Pacientka byla v minulosti negativně ovlivněna zkušenostmi jejích rodičů. Na otázku, jestli 

pacientce její víra dodává pohodu a sílu v její těžké chorobě, odpověděla, že ne. Onemocnění 

nezměnilo její židovskou víru, ale uváděla, že bůh je zaneprázdněn a nemůže se starat pouze o 

jednoho člověka. Věřila, že její víra nemá vztah k nemoci, kterou prožívá. Pacientka uváděla jen 

malou naději, věděla, že na svou chorobu brzy zemře. Neúčinná léčba v ní zanechávala depresi 

z progrese onemocnění. Pacientka pozitivně hodnotila rozmlouvání o její náboženské a duchovní 

víře s kaplanem. Uvědomění si, že není sama, jí pomáhalo se cítit méně izolovaná a více zapojená 

do židovské společnosti (Borneman et al., 2013, str. 58 – 61). 

Umírající člověk, neboli goses, je ten, který umírá v důsledku nemoci nebo stáří. Židovský 

goses je považován za živého v každém ohledu. Nesmí mu být podvázána dolní čelist a na jeho 

hrudi nebo břiše nesmí být položen jakýkoliv kovový předmět až do té doby, než zemře. Omývání 

umírajícího pacienta je také zakázáno a nesmí se ho nikdo dotýkat. S tímto pacientem se nesmí 

jednat jako by byl již mrtvý, v ošetřovatelském procesu se s pacientem nesmí hýbat, personál se 

jej nesmí dotýkat, což by z židovského pohledu urychlovalo smrt. V Sefer Hasidim neboli v Knize 

zbožných se uvádí, že odchodu duše nesmí být bráněno a mohou být odstraněny některé překážky, 

které zabraňují odchodu duše. Proces umírání nesmí být ani uměle prodlužován, dochází tedy 

k rozlišení dvou situací, a to odstranění překážek pro odchod duše nebo urychlení smrti. Židovský 

kodex z 16. století přikazuje, že pokud je nemocný v terminálním stádiu, nesmí nikdo odstranit 

jeho polštář pod hlavou, tento čin by též mohl urychlit smrt. Dále nesmí být klíče od synagogy 

umístěné pod jeho hlavou (Baeke at al., 2011, str. 836 – 837).  

U nemocných se špatnou prognózou s odhadem přežití 12 měsíců může být rabínem 

povoleno podstoupit léčbu, která má nežádoucí účinky, konkrétně i riziko úmrtí. Rabíni podporují 

tuto volbu, pokud léčba může prodloužit život pacienta. Rozhodnutí závisí i na cíli léčby, který 

může být léčebný nebo paliativní (Gabbay et al., 2017, str. 554 – 555). Judaismus definuje 

terminální stádium nemoci jako stav, kdy je délka života nižší než dvanáct měsíců. Pokud by léčba 
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pacienta prodloužila jeho život na minimálně dvanáct měsíců, je to považováno za dostatečně 

dlouhodobé přežití. To je motivací k podstoupení intervencí zachraňujících život. Mohlo by se 

stát, že pacient podstoupí náročnou léčbu jen z důvodu zákazu odmítnutí terapie (Sayers, 2011, 

str. 179 – 180). Aktivně umírající pacient, u něhož se předpokládá, že zemře do 3 dnů, by se měl 

vyhnout invazivním intervencím. Měl by u něj být zachován komfort a hygienická opatření 

(Gabbay et al., 2017, str. 554).  

Hodnota života má přednost před všemi ostatními, je tedy nejvyšší hodnotou u židovského 

etnika. Pouze bůh může rozhodovat o smrti člověka. Umírající člověk je v judaismu viděn jako 

blikající svíčka, které se nemůžeme dotknout, jinak pohasne. To znamená, že pokud se budeme 

dotýkat umírajícího, můžeme mu způsobit rychlejší smrt. Na takovéto jednání může být pohlíženo 

jako na formu eutanázie. Z pohledu ortodoxního židovství je eutanázie nepřípustná a je v rozporu 

s náboženským učením. Každý krok, který urychlí smrt, je vraždou. Konzervativní židovství však 

nezakazuje odstranění překážky zabraňující odchodu duše. Hovoří se tak o stavu, kdy je čas 

zemřít, a tento stav musí být respektován. Židovský zákon však uvádí výjimky, kdy by Žid měl 

zvolit raději smrt, a to v případě, pokud člověk vykoná hřích. Za hřích je v judaismu považováno 

modlářství, vražda a zakázané sexuální vztahy (Baeke et al., 2011, str. 784 – 788).  

Modlitba prováděná u umírajícího člověka nevyvolává smrt, ale existují modlitby, které 

vyjadřují přání smrti, jež se nachází v Talmudu. Rodina, která se modlí za umírajícího pacienta a 

přeje si, aby žil, může svou modlitbu přerušit. Takovýto krok z židovského pohledu vede ke smrti 

pacienta. I tento krok je ale z hlediska judaismu přípustný. Modlitba ukazuje citlivost situace u 

umírajícího a rodina pacienta má potřebu modlitby. Je proto vhodné umožnění takového zvyku 

nejen pro úlevu pacienta, ale i jeho rodiny (Gesunbheit at al., 2006, str. 627). Ortodoxní židé by 

měli mít svého zástupce, který zná hodnoty pacienta, bude je obhajovat a zajistí, aby byly 

respektovány dle náboženských norem a hodnot (Loike et al., 2010, str. 1268).  

Výživu a hydrataci je nutné pacientovi zajistit i na konci života. Pokud židovský nemocný 

odmítá, je rabínem doporučeno nenutit pacienta a také nepoužívat žádné donucovací prostředky. 

Donucovacími prostředky může být například poutání rukou pacienta, aby nebyl schopen si 

vytáhnout nasogastrickou sondu, a tím přerušit podávání enterální výživy. Pokud tedy pacient 

vyjadřuje nesouhlas, aby mu byla sonda zavedena, nebo ji nadále netoleruje, je podstatné jeho 

přání respektovat. Aby nebyl porušen náboženský závazek k pacientovi, stačí mu poskytnout 

výživu ústy, konkrétně jen malé množství stravy, která se pacientovi bude dobře polykat. Touto 

intervencí je zajištěno, že pacientovi se dostane výživy, i když nesplňuje doporučený denní příjem. 

Pokud má pacient porušené polykání a hrozí aspirace, je vhodné používat vlhčené štětičky určené 

přímo pro hygienu nebo zvlhčení dutiny ústní (Loike et al., 2010, str. 1269). Pokud je umírající 
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pacient ve stavu, kdy sám nedokáže odmítnout výživu, je povinností zdravotníků takovému 

pacientovi výživu zajistit. Pokud takovému pacientovi výživa zajištěna není, je to považováno za 

formu eutanázie. Jestliže pacient sám výživu odmítá, ošetřující personál by ho měl k jídlu 

povzbuzovat, ale neměl by být nucen (Burlow et al., 2008, str. 425).  

Výživa umírajícího pacienta hraje velkou roli v prodlužování života. Někteří pacienti však 

pohlíží na enterální výživu jako na zatěžující krok a odmítají ji. Sestra má v této situaci roli 

vychovatelky, ale i obhájkyně práv a přání pacienta i rodiny a blízkých. Všeobecná sestra, jako 

člen multidisciplinárního týmu, by měla vést diskuzi s ostatními členy o přáních pacienta. 

Judaismus uznává autonomii člověka a jedinci musí být uděleno právo si zvolit mezi 

pokračováním léčby nebo koncem života. Halacha považuje zastavení podávání enterální výživy 

za smrt urychlující čin. Pokud je člověk zdravý nebo mu výživa nadále zajištuje určitý stupeň 

vitality, nesmí být výživa člověku odepřena. Naopak pokud je naděje, že se nemocný člověk 

uzdraví, je povinností zavést umělou enterální výživu za pomoci nasogastrické sondy, či jiným 

způsobem. V případě, kdy pacientovi hrozí bezprostřední smrt, je přípustné, aby bylo podávání 

výživy zastaveno. To může být považováno za odstranění překážky při umírání, než jako 

urychlení smrti. Tato studie má napomoci všeobecným sestrám v pochopení nuancí mezi 

zastavením léčby a odstranění překážek pro smrt, protože všeobecné sestry se mohou jako členky 

multidisciplinárního týmu podílet na etických rozhodnutích v této problematice. Všeobecné sestry 

nejdříve musí porozumět této problematice, aby mohly respektovat a vést rozhovory o 

rozhodnutích pacienta, který má jiné etické poměry související s židovským právem halacha 

(Greenberger, 2015, str. 440 – 449).  

Židovské právo halacha nepřipouští dárcovství orgánu od zemřelého židovského pacienta. 

Dle tohoto práva není argumentem ani zachránění života jiného člověka. Ortodoxní židé také 

dodržují tradici, která jim velí pohřbívat tělo člověka se všemi jeho částmi. Některé rodiny však 

mohou konzultovat tuto situaci se zdravotníky a záchrana jiného života by pro ně mohla být 

dostatečným vyvážením porušení pohřební tradice (Loike et al., 2010, str. 1269 – 1270).  

U židovského etnika neexistuje přímo vyhrazený názor či postoj na eutanázii. Rabíni 

hledají odpovědi v židovských svatých textech, ale ne vždy se odpovědi na otázky týkající se 

eutanázie u všech rabínů shodují. Někteří rabíni konzervativního židovství připouští názor, že 

eutanázie by byla přípustná, pokud by člověk nadměrně trpěl a jeho utrpení by nesporně vedlo 

ke smrti. V těchto případech by bylo možné se i za smrt nemocného modlit. Rabín Sherwin 

prezentuje svůj názor pro aktivní eutanázii. Uznává možnost této volby v případě, že není naděje 

na uzdravení a nemocný má nesnesitelné bolesti nebo jsou jeho orgány natolik poškozeny, že 

nemá naději se vyléčit. Takto nemocní Židé by měli mít možnost zvolit eutanázii, aniž by měli 
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pocit, že porušují náboženské zákony. Tento názor rabín obhajuje tím, že judaismus sice uvádí 

zachování života jako nejvyšší hodnotu, ale také uznává, kdy je čas zemřít. Podle jiných názorů 

reformního židovství existuje morální rozdíl mezi aktivní eutanázií a odstranění překážek při 

umírání (Baeke et al., 2011, str. 784 – 788).  

Židovský pohled na záměrné ukončení života je obecně spíše negativní a aktivní eutanázii 

kategoricky vylučuje. Pasivní eutanázie je povolena jen v případě, pokud se jedná o umírající 

osobu. Umírající člověk je popisován jako těžce dýchající, u kterého je úmrtí jisté a bezprostřední, 

tedy předpokládá-li se úmrtí do 72 hodin. Pokud pacient v terminálním stádiu nemoci trpí 

nesnesitelnou bolestí, je přípustné zastavit všechny intervence, které život prodlužují, a tak 

provést pasivní eutanázii (Baeke et al., 2011, str. 836 – 839). Dle Reifové judaismus nedovoluje 

jedinci, aby sám ukončil svůj život, který patří bohu. Sebevražda i eutanázie jsou absolutně 

zakázány (Reifová, 2015, str. 54). Sebevražda je v judaismu považována za trestný čin, který se 

vyrovná vraždě. Jedinec nemá právo nakládat se svým životem a tělem. Pokud člověk spáchá 

sebevraždu, jeho duše nemá kam odejít a nemůže se vrátit do těla, které bylo zničeno. Židé, kteří 

spáchají takovýto čin, nemají dle židovské tradice právo na posmrtné rituály a řádný pohřeb 

(Gearing a Lizardi, 2009, str. 337). 

Burlow shrnuje postoje k umírání. Jeho studie ukazuje, že odmítnutí léčby z židovské 

perspektivy je dovoleno, ale péče nesmí být úplně zastavena. Zastavení přísunu umělé výživy na 

konci života je zakázáno, pokud ji pacient sám neodmítá. Na dárcovství orgánů od zemřelého se 

pohledy Židů odlišují. Na tišení bolesti jsou dva pohledy. Zmírnění či odstranění bolesti je 

dovoleno, ale tento krok může urychlovat smrt a eutanázie je přísně zakázána (Burlow et al., 2008, 

str. 424). 

Po smrti pacienta v nemocnici by co nejdříve měli zdravotníci informovat rodinu, aby dle 

náboženských tradic mohli co nejdříve připravit pohřeb dle halachy. Chevra Kadisha, neboli svaté 

bratrstvo, přikryjí tělo čistě bílým prostěradlem. Všechny sondy i kanyly je nutné z pacientova 

těla odstranit, aby tělo bylo připraveno k pohřbu. Pokud nemocný zemře o některém svátku, může 

to oddálit pohřeb. V tomto případě může rabín nebo rodina poslat náboženského strážce, aby 

zůstal s tělem až do vykonání pohřbu (Loike et al., 2010, str. 1270). Při ošetřovatelské péči o 

zemřelého pacienta je vhodné otevřít okno, aby jeho duše mohla snáze symbolicky odejít z těla. 

Přes rty a nos po smrti by mělo být přiloženo peří, ke zjištění dechu. Pacientovo tělo by se nemělo 

umývat, to je provedeno před pohřbem, a ideálně by neměl být ani svlečen z oblečení, které má 

na sobě. Ošetřovatelský personál při takovéto péči musí mít vždy rukavice. Z úst by měla být 

odstraněna zubní náhrada. Pacientovi musí být zavřeny oči, jeho tělo by mělo ležet přímo s pažemi 

podél těla a nohama rovně vedle sebe. Tělo má být přikryto bílým prostěradlem a měla by být co 
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nejdříve informována rodina, pokud pacient neměl žádné blízké, tak bude informován rabín. 

V místnosti by mělo být tělo zemřelého uloženo nohama směrem ke dveřím. Pohřeb musí být 

proveden co nejdříve, ale nikdy ne v sobotu, kdy Židé dodržují svátek Sabbath, nebo o jiných 

náboženských svátcích (Pattison, 2008, str. 44).  

Po smrti židovského jedince se jeho tělo považuje za posvátné a je nutné uspořádat pohřeb 

do 24 hodin po smrti. Jestliže je pohřeb odložen, je to považováno za hanbu pro zemřelého 

člověka. Tento zvyk je zakotven v Tóře. Například pitva je proto z židovského pohledu 

nepřípustná. Je považována za znetvoření těla a zneužití mrtvého člověka. Protože bůh stvořil 

člověka a v této podobě si jej musí i vzít nazpět. Proto musí být zemřelý člověk pohřben se všemi 

tkáněmi, orgány i tělesnými tekutinami, aby mohl správně proběhnout rituální pohřeb (Goodman 

et al., 2011, str. 300 – 302). Studie hovořící o pohřbívání v židovské kultuře využívala kvalitativní 

výzkum, kdy byli respondenti dotazováni za pomocí polostandardizovaného rozhovoru. Dva ze 

zúčastněných respondentů byli rabíni, a to rabín Židovské obce v Praze Efraim Karol Sidon a 

rabín David Peter, dále předseda pohřebního bratrstva Chevra kadiša v Praze. Respondentů bylo 

6, ve věku 50 až 85 let. Židé věří, že jejich duše je nesmrtelná, smrt není konečné stádium života, 

jen přechod do jiné formy. Bližní doprovázejí umírajícího člověka po celou dobu a pro ujištění, 

že je opravdu mrtev, zemřelému přikládají peří k ústům. Reifová dále uvádí rituály spojené se 

smrtí, které jsou důležité pro řádný pohřeb židovského zemřelého. Nejdříve je nemocný omyt a 

očištěn, tento zvyk se nazývá Tahara. Zemřelý člověk je řádně vystrojen a upraven. Průvod by 

měl vést kolem synagogy, pro rozloučení zemřelého s důležitým místem. Pohřeb uspořádá Chevra 

kadiša, ten nesmí probíhat o Sabbathu nebo svátku Jom kipur. Mrtvý člověk není uložen do hrobu 

s žádnými cennostmi (Reifová, 2015, str. 50 – 60). 

Období smutku u židovských pozůstalých zahrnuje formální smutek, je definován 

potřebou rychlého pohřbu. Pro pozůstalé je důležitý pohřeb provedený v souladu se všemi 

náboženskými předpisy a tradicemi. Po návratu z pohřbu mají truchlící jídlo, které zajištují jejich 

přátelé a vzdálená rodina na vyjádření smutku a kondolencí. Stravu zajišťují blízcí, protože rodina 

zemřelého má jiné starosti. Utěšování pozůstalých je vysoce ceněnou tradicí v židovské kultuře. 

Truchlící rodina většinou sdílí a vyjadřuje svůj smutek s ostatními členy rodiny a nejbližšími 

přáteli. Období Shiva dovoluje blízkým prožít jejich ztrátu a bolest z odloučení od zemřelého. 

Toto období trvá sedm dní od smrti. Pozůstalí se modlí a vzpomínají společně na zemřelého 

(Rubin, 2015, str. 87 – 96).  
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Paliativní péče  

Terminálně nemocný pacient je definován jako člověk, u něhož se předpokládá přežití 

méně než šest měsíců. Tato definice je judaismem uznávaná a opírá se o přístup rabína Feinsteina. 

Ten zároveň uznává volbu pacienta na přerušení umělé výživy a hydratace v terminálním stádiu 

nemoci (Sinclair, 2009, str. 302 – 303). Paliativní péče u židovských pacientů je přípustná 

v případě, pokud choroba způsobuje nesnesitelnou bolest. Tolerují se i možné komplikace 

související s dýcháním a jinými nežádoucími příznaky (Sayers, 2011, str. 180). Izraelský zákon 

týkající se judaismu a nemoci uvádí, že s pacientem terminálně nemocným má být zacházeno jako 

s člověkem, který si přeje, aby byl jeho život prodloužen. Každému terminálně nemocnému 

pacientovi nebo pacientovi umírajícímu musí být poskytnuta základní péče. Pokud pacient trpí a 

jeho přežití se odhaduje na dobu kratší než dva týdny, předpokládá se, že takovýto židovský 

pacient si přeje paliativní péči (Barilan, 2007, str. 557 – 559). 

Někteří židovští pacienti mohou odmítat paliativní péči, protože to z jejich perspektivy 

může být odmítnutí nebo vzdaní se léčby. Z židovského pohledu je smrt zlá, a je tedy úkolem co 

nejvíce prodloužit život. Pokud ale není způsob, jakým pacienta vyléčit, je třeba mu ulevit od 

utrpení a bolesti. Pokud je pacient v terminálním stádiu nemoci, měl by dostávat takovou péči, 

aby to uklidnilo jeho duši a dávalo mu sílu překonávat utrpení, které jeho choroba způsobuje. 

Z židovské perspektivy může bolest a utrpení zkrátit život, proto je nutné tyto negativní příznaky 

tlumit či odstranit. Studie dokazuje, že pacienti, kterým se dostávalo paliativní péče, žili déle, než 

pacienti s agresivní léčbou rakoviny plic. Paliativní péče může umožnit židovským pacientům 

plnit duchovní a náboženské povinnosti a úkoly. Rozhovor s pacienty by se měl zaměřovat na to, 

jak by nejlépe mohli plnit své náboženské tradice v průběhu zbývajícího života (Schultz et al., 

2012, str. 2 – 6). 

Weiss uvádí, že z židovské perspektivy je mírnění bolesti na konci života stejně důležité 

jako léčba skutečné nemoci. Mírnění emocionální a fyzické bolesti je náboženskou povinností 

každého člověka. Židovské právo neumožňuje aktivní eutanázii ani zmírnění nesnesitelné bolesti 

(Weiss, 2007, str. 274 – 275).  
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VÝZNAM A LIMITACE DOHLEDANÝCH POZNATKŮ 
Přehledová bakalářská práce předkládá nejnovější dohledané poznatky o židovském etniku 

a jeho pohledu na zdraví a nemoc, smrt a umírání, cílem bylo poukázat na nutnost znalostí 

všeobecných sester o problematice nemoci a umírání u židovského etnika, jelikož toto etnikum 

má mnoho drobných rozdílů v rozhodování o jejich životě a zdraví a také z důvodu globalizace 

světa, influxu migrantů do ČR a zvýšení počtu jiných etnik na území ČR. Je nutné všeobecné 

sestry specificky vzdělávat k získání kulturních kompetencí a tím pádem zkvalitnění kulturně 

ohleduplné ošetřovatelské péče.  

Židovské etnikum je ovlivněno židovským zákonem, náboženskými zvyky a tradicemi. 

Řídí se spisy a proroctvími z Tóry, Talmudu a dalších spisů, a také židovským právem zvaným 

halacha. Dále je ovlivněno rabíny, náboženskými vůdci a autoritami, kteří dávají odpovědi na 

otázky týkající se zdraví, nemoci, zdravotní a ošetřovatelské péče a umírání. Život je pro Židy 

nejvyšší hodnotou a je ho nutné udržet za každou cenu. Smrt pro židovské etnikum není konečným 

stádiem, pouze jednou z fází života. Po smrti duše odchází z těla a pozůstatky jsou posvátné a je 

s nimi nakládáno s náležitou úctou. Židé věří, že život je božským darem a jen bůh si jej může i 

vzít nazpět. Ošetřovatelský personál a zvláště všeobecná sestra by měli znát specifika 

ošetřovatelské péče o minoritní etnika, především ta, která žijí v České republice. Jak již bylo 

zmíněno v úvodu, předpokládá se, že u nás žije asi 15 000 – 20 000 Židů. Je nutné poskytovat 

kulturně diferencovanou péči, která vyžaduje znalosti všeobecné sestry o zvycích a tradicích 

etnika a přístup bez předsudků. Židovské etnikum má specifické zvyky, které mohou být například 

při hospitalizaci na lůžkovém oddělení problémem. Konkrétně můžeme uvést Sabbath, který je 

doprovázen mnoha zákazy, ty již byly v této práci zmíněny. Tato náboženská tradice může 

zkomplikovat ošetřování nemocného.  

Limitací této práce může být fakt, že pouze jedna kvalitativní dohledaná studie, z části 

zaměřená i na zdraví židovského etnika, byla prováděna na území České republiky. S ohledem na 

počet Židů žijících u nás by se dalo očekávat více takovýchto studií. Další limitací v oblasti 

pohledu umírání a smrt je fakt, že byla dohledána pouze jedna česká studie zaměřená na smrt, 

umírání a pohřeb v židovské tradici. Limitací je tedy nedostatek českých studií, které využívají 

demografické faktory na území ČR. Není také dostatečně zkoumán pohled Židů na zdraví, nemoc, 

umírání a smrt na uzemí české republiky. Další limitací této práce je reseršní strategie, kdy při 

vyhledávání článků a studií nemusely být dohledány všechny publikované studie. Práce tedy 

předkládá pouze dohledané studie o této problematice. Dále nebyly dohledány žádné práce, které 

se specificky zaměřují pouze na transkulturní ošetřovatelskou péči. Význam dohledaných 
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poznatků je možné shledávat v možnosti aplikace dohledaných poznatků, uveřejněných v této 

práci, v ošetřovatelské praxi. Tradice a zvyky jsou totiž neměnné pro židovskou víru, ať jsou její 

pohledy zkoumány kdekoliv. Rozdíly jsou pouze v míře víry židovského etnika, které se takto 

rozlišuje na ortodoxní, konzervativní a reformní.  
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ZÁVĚR 
Práce předložila nejnovější dohledané publikované poznatky v rámci multikulturní péče, 

týkající se židovského etnika a jeho pohledu na zdraví, nemoc, umírání, smrt a paliativní péči.  

První cíl uvádí informace o židovské perspektivě týkající se zdraví a nemoci. Bylo 

zjištěno, že Židé staví své zdraví na první příčku hodnotového žebříčku, zároveň jim to však velí 

jejich víra. Péče o fyzické i duševní zdraví je pro ně prioritní, zajímají se o prevenci i o diagnostiku 

a léčbu chorob. Se zdravotnickým personálem spolupracují a zároveň se vždy o otázkách zdraví 

radí s rabíny, kteří jsou náboženskou autoritou a dokáží řešit problémy těžkých chorob a složitých 

rozhodnutí židovských pacientů. První kapitola také uvádí, že při ošetřování židovského 

nemocného můžeme narazit na několik překážek. Konkrétně to může být například Sabbath, kdy 

pacienta na lůžkovém oddělení bude provázet několik zákazů. Většinou se s těmito otázkami 

může zdravotnický tým obrátit na rabína, který poskytuje rady nejen pacientovi a jeho rodině, ale 

i zdravotníkům. Je to důležité z důvodu dodržení veškerých tradic a poskytnutí kulturně 

diferencované péče. Dalšími problémy může být podstoupení některých vyšetření, konkrétně 

prenatální testování, které bylo v této kapitole zmíněno. Pro židovské etnikum je důležitá 

prevence, například očkování je velmi dobře tolerováno. Negativně jsou hodnocené duševní 

choroby. Židé se obecně bojí vyhledat pomoc z důvodu stigmatizace.  

Druhý cíl uvádí informace o židovské perspektivě o umírání, smrti a paliativní péči. 

Předložené poznatky uvádějí, že život je nejvyšší hodnota.  Smrt není koncem, ale i tak je brána 

jako špatná. Zachování života je nejdůležitější, a proto jsou sebevražda a eutanázie absolutně 

zakázány, i když jsou uváděné i jiné názory rabínů. V ošetřovatelské péči je nutné zajistit výživu 

a hydrataci pacienta, ale zároveň brát ohled na jeho rozhodnutí. Pokud pacient některé z těchto 

intervencí odmítá, všeobecná sestra by měla jeho rozhodnutí tolerovat. Dárcovství orgánů je 

zakázáno, protože tělo musí jít do hrobu se všemi jeho částmi. Všeobecné sestry by měly znát 

základní rozdíly mezi ukončením života a odstranění překážek, které zabraňují odchodu duše. 

Paliativní péče může být z pohledu Židů brána jako snaha o předčasné ukončení života, ale některé 

zdroje uvádějí, že je tato péče vhodná. Při péči o zemřelého existuje několik uvedených zásad, ale 

jedna z nejdůležitějších je včasné podání informace rodině, aby mohlo dojít k pořbu co nejdříve a 

mohly být vykonány všechny náboženské tradice s ním spojené.  Je vhodné, aby se ve všech 

otázkách  ohledně smrti zdravotnický personál radil s rabíny, kterí znají hodnotový žebříček 

pacienta a rodiny. Jsou znalí v oblasti tradic a zvyků v náboženství a mohou celému 

zdravotnickému týmu pomoci k tomu, aby nebyly porušeny žádné hodnoty pacienta.   
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