Reálné příběhy pacientů v této knize ukazují, jak zásadní je zahájit
rozhovor s velkým R včas. Kniha může být užitečná pro obě strany:
pacienty dokáže povzbudit a informovat je o tom, jak důležitý rozhovor
s lékařem a svými blízkými vést. Zdravotníkům může ukázat, jak
podstatné je některá témata v závěru života otevírat a následně ctít
a hájit řešení, která si pacient zvolí.
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav, Brno
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Kniha Umění Rozhovoru o konci života se zabývá přístupem, který mají lidé
jednadvacátého století k umírání. Jejím hlavním tématem je ale život:
vždyť dobrý konec patří k dobře prožitému životu. Přání a představy
o dobrém závěru života jsou jedna věc, realita je často o hodně horší.
Autor, zkušený americký lékař, se sympatickou dávkou sebekritiky
ukazuje, že na tom mají nemalý podíl sami lékaři, kteří s pacienty
nedovedou o poslední kapitole jejich života mluvit.
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Miguel a Claudia spolu během společného života strávili tisíce nocí,
spali bok po boku a sdíleli i ta nejintimnější tajemství. Taky denně
řešili přízemní záležitosti, třeba jaké bude počasí nebo co bude zítra
k večeři. Za celé ty roky však nenašli ani jedinou vhodnou chvilku, aby
si promluvili o zdravotní péči v závěru života. Tehdy jsem si uvědomil,
že ani já jsem s vlastní rodinou nikdy nemluvil o tom, co bych si v této
životní fázi přál. Když se člověk cítí dobře a těší se výbornému zdraví,
prostě na takový rozhovor nemyslí.

Angelo E. Volandes
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Slon v pokoji
Víte, jak pomoci kamarádovi, kterému zemřela žena? Jak mluvit o smrti s dospívajícími? Jak zařídit byt na péči o starou maminku? Bojíte se, že to nezvládnete?
Nevíte, jak odpovídat dětem na všetečné otázky po naší konečnosti? Máte pocit,
že v pokoji je slon a všichni dělají, že jej nevidí?
Knihy nakladatelství Cesta domů nám připomínají, že život na konci do našeho
života patří. Užívají je ve své práci psychologové a učitelé, ale slouží i policistům
a hasičům v krizové práci s rodinami. Oblíbené jsou v mateřských školách a vlastní
je mnoho knihoven. Nabízíme knihy pro pečující, pro nemocné, pro děti, dospívající i dospělé, pro lékaře, sestry a další odborníky. Nechybějí na vašich poličkách?
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