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Úvodní slovo prezidenta APHPP
Rok 2018 byl bohatý na události, bohatý na práci, bohatý na výdej sil, ale
i na radost z toho, že naše práce má
smysl. Asociace za své nové členy přijala
dva domácí hospice (z Mělníka a Plzně)
a jeden lůžkový (Nejdek u K. Varů). Tím
je pomyslná mapa lůžkových hospiců
již téměř zaplněna. Vyjma kraje Vysočina tak v každém samosprávném kraji
ČR slouží lůžkový hospic. Před 25 lety
byla tato mapa zcela prázdná… Mám
z toho velkou radost. Aby byla ještě
větší, je potřeba dobudovat síť hospiců
domácích (terénních). Ty jsou prozatím dostupné asi jen třetině obyvatel.
Působí jich kolem 30, ale potřebný počet je kolem 90. Tzn. dle odborných
zkušeností APHPP cca jeden domácí hospic v každém okrese.
Další radost mi udělal vznik České společnosti hospicové péče ČLS
JEP. Hospice v ní získaly autoritu, která bude rozvíjet erudici a hájit
odborné zájmy hospiců.
Na druhé straně neradostnou je rostoucí aktivita zastánců snah legalizovat zabíjení nemocných zakryté pod eufemismem eutanazie. Někteří
zákonodárci dokonce navrhují ji uskutečňovat v hospicích. To považuji
za urážku všech, kteří zasvětili svůj život budování hospiců a službě
v nich. Těch, kteří něžně a s láskou doprovázejí umírající až do přirozené
smrti. Hospice vyrostly na úctě k lidskému životu až do jeho přirozeného konce, vyrostly jako účinná a v praxi ověřená odpověď na myšlenky
koketující se zkracováním lidského života. V hospicích díky dobré péči
pacienti o eutanazii nežádají. V ČR je třeba zlepšit péči i mimo hospice,
ne zabíjet bezbranné. Snahy uzákonit eutanazii i požadavek ji uskutečňovat v hospicích proto odmítáme. Nepracuje zde žádný dr. Mengele,
v hospicích APHPP se nikdy nepropůjčíme k usmrcování pacientů.
I nadále budeme pečovat o umírající, jak nejlépe dovedeme, o jejich
potřeby tělesné i duševní. S láskou, něhou, úctou až do chvil, kdy svíčka
života člověka přirozeně dohoří. To je náš vzkaz světu.
Robert Huneš
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Úvodní slovo emeritní prezidentky APHPP
Sdílená radost je dvojnásobná radost,
sdílená bolest je poloviční bolest. Podělím se s vámi o obojí.
Mám velkou radost, že hospicové
dílo roste a kvete, roky už i bez mého
přímého přičinění. Samozřejmě ho nepouštím ze zřetele a ze zákulisí pomáhám, jak mohu, tu a tam ještě přednáškami, ale především modlitbami.
Těch je velmi zapotřebí, neboť, jak
vysvětlím níže, „nepřítel nespí“.
Bolí mě, že se hospicům dosud nepodařilo celý národ přesvědčit o nepotřebnosti zákona o eutanazii. Ten si některé zastánce kultury smrti
protlačil až do Parlamentu. Připravují tam zákon o eutanazii a předpokládají spoluúčast hospiců při usmrcování nemocných. Na internetu koluje rozhovor s poslankyní MUDr. Věrou Procházkovou, která
na otázku redaktora, kdo a kde by to měl dělat, odpovídá: „Ideálně
lékař domácího hospice, protože by to bylo doma, anebo v hospici
kamenném.“
Děkuji všem, kdo v hospicích pracují a důvěřuji jim. Věřím a doufám, že se nikdy nikdo z nich k provedení eutanazie nepropůjčí, a to
ani v případě, že by jim byla zákonem zaručena beztrestnost. Ona to
totiž není zas taková banalita, jak si někteří naši zákonodárci představují. Nezbývá než doufat, že se alespoň nadpoloviční většina z nich
poučí z dějin a nepodřežou pod námi větev. Nezbývá než doufat, že
si uvědomí, že každá společnost, která si ve své zaslepenosti právo
rozhodovat o životě a smrti chtěla přivlastnit, sama sebe od základů
rozmetala, a zanikla. Že „právo na eutanazii“ je podpisem nevyzpytatelného rozsudku smrti pro nás všechny.
Drazí hospicáci, jste nezastupitelní, bojujete v první linii. Držte se
a nikdy to nevzdejte! Jde o všechno.
Marie Svatošová
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Sídlo a kontakty
Název: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Sídlo a kancelář: Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01
Kancelář – e-mail: info@asociacehospicu.cz, tel: +420 731 461 142
kancelar@asociacehospicu.cz, tel: +420 737 886 592
Rovnováha a web – e-mail: casopis.rovnovaha@seznam.cz
IČ: 27002659 DIČ: CZ27002659, Spolek, Spisová značka: L 15869
vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, číslo účtu:
198481152/0300, IBAN: CZ51 0300 0000 0001 9848 1152
SWIFT code: CEKOCZPP
Weby: www.asociacehospicu.cz
www.dobratecka.cz
www.eutanazie.cz
www.darujme.cz, www.neboj.se

Volené orgány Asociace
Představenstvo:

Prezident:
PhDr. Mgr. Robert Huneš
Viceprezidenti:
Mgr. Květoslava Othová
Ing. Taťána Janoušková
MUDr. Pavel Sieber		
Revizní komise:
Bc. Martin Pražák		
Blanka Števicová		
Mgr. Marta Vacková		

reditel@hospicpt.cz
othova@citadela.cz
tana.janouskova@hospiczdislavy.cz
psie@seznam.cz
martin.prazak@ostrava.charita.cz
hospic@mostmail.cz
vackova@ruah-ops.cz

Čestní členové:

MUDr. Marie Svatošová
MUDr. Ondřej Sláma, PhD.
JUDr. Jitka Smejkalová
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Mgr. Jana Vážanová
Ing. Jaromír Bílý
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Ing. Marie Korejsová
MUDr. Viola Svobodová
PhDr. Václav Filec
Ing. Miloslav Běťák, MPH
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

Řádní členové APHPP:

Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice
Oblastní charita Červený Kostelec
Hospic sv. Alžběty, o.p.s. Brno
Diakonie Českobratrské církve evangelické – hospic CITADELA,
Valašské Meziříčí
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. Prachatice
Hospic svatého Lazara z.s. Plzeň
Charita Ostrava
Nadační fond Klíček Praha 5
Hospic v Mostě, o.p.s. Most
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc Svatý Kopeček
Hospic Štrasburk, o.p.s., Praha 8
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec
Charita Opava
RUAH o.p.s., Benešov
Hospic Frýdek – Místek, p.o., Frýdek- Místek
„Soft Palm“ – Hospic Malovická, Praha 4
Hospic sv. Jiří, o.p.s., Cheb
Domácí hospic Setkání, o.p.s., Rychnov nad Kněžnou
Charita Nový Hrozenkov
Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p.o., Nejdek
Tři, o.p.s., Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany
Domov – plzeňská hospicová péče, z.ú.
Hospic TEMPUS Mělník, z.s.

Domácí hospice:

Nadační fond Klíček
Domácí hospic RUAH, Benešov
Domácí hospic sv. Veroniky, České Budějovice
Domácí hospic sv. Markéty, Strakonice
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Domácí hospic sv. Zdislavy, Liberec
Domácí hospic Duha, Hořice
Mobilní hospic Anežky České, Červený Kostelec
Domácí hospic Tabita, Brno
Charitní středisko sv. Kryštofa – mobilní hospic a ošetřovatelská
služba, Ostrava-Výškovice
Mobilní hospic Pokojný přístav, Opava
Hospic sv. Jiří, Cheb
Domácí hospic Setkání, Rychnov nad Kněžnou
Charita Nový Hrozenkov
Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň
Hospic TEMPUS, z.s., Mělník

Lůžkové hospice:

Hospic Anežky České, Červený Kostelec
Hospic archanděla Rafaela, Nejdek
Hospic Citadela, Valašské Meziříčí
Hospic Dobrého Pastýře, Čerčany
Hospic Frýdek-Místek
Hospic Malovická, Praha 4
Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc
Hospic sv. Alžběty, Brno
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice
Hospic sv. Lukáše, Ostrava
Hospic sv. Zdislavy, Liberec
Hospic svatého Lazara, Plzeň
Hospic Štrasburk, Praha 8
Hospic v Mostě, Most

Činnost Asociace v roce 2018
15. 1. Viceprezidentka a prezident APHPP (T. Janoušková a R. Huneš) jednali s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem – předali
doklady o nespravedlivě nízkém financování lůžkových hospiců s žádostí o nápravu; dále požádali o zásah u zdravotních pojišťoven, aby
byly ochotné uzavřít smlouvy s domácími hospici a předali „Koncepci
hospicové péče pro ČR“ k využití a zapracování do praxe.
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29. 1. Prezident APHPP R. Huneš byl jmenován ministrem Adamem
Vojtěchem členem Rady poskytovatelů (zdravotních služeb) Ministerstva zdravotnictví.
6. 2. Jednání vedení APHPP na Ministerstvu zdravotnictví ČR, Odboru zdrav. služeb, ve věci úhrad hospicové péče.
12. 2. Jana Sieberová, Jana Červánková a Robert Huneš jednali s plzeňským sídelním biskupem mons. Tomášem Holubem o možnostech
rozvoje a podpory hospicové péče.
6. 3. Viceprezidentka APHPP T. Janoušková jednala o možnostech
případné spolupráce s představiteli ČSPM a Fóra mobilních hospiců.
Vedení APHPP požádalo Asociaci krajů ČR a její předsedkyni (hejtmanku Karlovarského kraje) Janu Wildumetzovou o podporu a pomoc
u zdravotních pojišťoven, aby uzavřely s domácími hospici APHPP
smlouvy na poskytování zdravotní péče.
22. 3. APHPP prezentovala asociační dokument „Koncepce hospicové péče pro ČR“ při jednání Etické komise MZČR.
15. 5. Prezident APHPP R. Huneš jednal s ministrem zdravotnictví
A. Vojtěchem – financování domácích a lůžkových hospiců.
26. 7. Robert Huneš jednatel s pražským světícím biskupem Mons.
Zdenkem Wasserbauerem. Domluvena národní pouť za hospice na
Svaté Hoře u Příbrami na 27. dubna 2019.
11. 9. Ilona Burdová, předsedkyně ČSHP, a Robert Huneš jednali
s Předsednictvem ČLS JEP a zástupci ČSPM v Praze o možnostech spolupráce s nově vzniklou Českou společností hospicové péče ČLS JEP.

Odborné akce:

25.–27. 1. Odborné vědecké kolokvium Prague Onco za účasti představitelů APHPP (R. Huneš)
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3. 4. VŠ zdravotnická v Praze – 13. vědecká konference (za APHPP
R. Huneš)
12. 5. Trnava, 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej starostlivosti (za APHPP přednášeli M. Svatošová, J. Sieberová
a R. Huneš)
9. 10. Konference o hospicové péči na Velehradě (R. Huneš)
13. 10. APHPP uspořádala další ročník mezinárodní odborné
konference v slavnostní aule VŠE v Praze 3. Téma konference bylo
Péče o umírající v 21. století s podtitulem „Hořet, ale nevyhořet
aneb Kde ostatní končí, hospice teprve začínají“. Za APHPP přednášeli PhDr. R. Huneš, MUDr. M. Svatošová, J. Sieberová a MUDr.
Pavel Sieber.

Na konferenci APHPP byla
udělena Ing. Juraji Kizákovi výroční cena 2018 za dlouhodobý
přínos hospicové myšlence.
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Huneš)

31. 10.–2. 11. se v ruském Petrohradě uskutečnila Mezinárodní konference РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПАЛЛИАТИВНОЙ
ПОМОЩИ (za APHPP přednášel R. Huneš).
události:

Události:
události:
Na podzim 2018 emeritní prezidentka APHPP společně s A. Palánem
Na
podzim
prezidentka APHPP společně s A. Palánem
vydala
knihu 2018
„Nebojemeritní
se vrátit domů“.

„ Neboj se vrátit domů.“

Na podzim 2018 emeritní prezidentka APHPP společně s A. Palánem vydala knih
„ Neboj se vrátit domů.“

V listopadu oslavil prezident APHPP PhDr. Robert Huneš kulaté výročí. P

V
listopadu
oslavil prezident APHPP PhDr. Robert Huneš kulaté
všechno
nejlepší!
V listopadu oslavil prezident
všechno nejlepší!
APHPP PhDr. Robert Huneš kulaté
výročí. Přejeme všechno nejlepší!
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25. 4. oslavy výročí 20 let Hospice sv. Lazara v Plzni

25. 4. Oslavy výročí 20 let Hospice sv. Lazara v Plzni
13. 3. Předsednictvo ČLS JEP schválilo založení České společnosti
hospicové péče ČLS JEP, z.s. (ČSHP) pod ev. č. 1440.
3.–4. 12. proběhla I. část 14 denního kurzu pro primáře a vedoucí
lékaře hospiců, který pořádala Česká společnost hospicové péče.
1. 9. Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech slavil 10 let existence.
2. 9. Slavnost k 20. výročí otevření Hospice Štrasburk v Praze

Nové hospice

19. 4. Valná hromada APHPP v Ostravě přijala za nového člena
Domov – plzeňská hospicová péče.
24. 5. Slavnostně otevřen nový lůžkový Hospic archanděla Rafaela
v Nejdku u Karlových Varů.
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29. 10. byl slavnostně otevřen Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích. Zřizovatelem strakonického hospice je Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.

22. 11. se uskutečnila valná hromada APHPP v Týnci nad Sázavou.
Valná hromada přijala za nového člena Domácí hospic TEMPUS
z Mělníka.
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Vize a cíle Asociace
• prosazuje a podporuje hospicovou péči, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti, z křesťanského
pohledu na ni
• přispívá k pozitivní proměně vztahu české společnosti ke smrti
a umírání
• sdružuje organizace poskytující některou z forem hospicové péče
v ČR (lůžkovou, domácí)
Hospicová péče je integrovaná forma zdravotní, sociální a psychologické péče, poskytovaná nemocným všech indikačních, diagnostických
i věkových skupin, u nichž je předpokládaná prognóza délky života na
základě rozumného lékařského posouzení kratší než šest měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče, to je celková
léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje na léčení vlastního
závažného onemocnění. Zásadní je léčba bolesti a dalších symptomů,
stejně jako řešení psychologických, sociálních a duchovních potřeb
a problémů nemocných. Časový horizont šest měsíců do očekávaného
úmrtí tak zásadně odlišuje péči hospicovou od péče nemocnic, léčeben
dlouhodobě nemocných nebo ošetřovatelských ústavů.

Prostředky k naplňování cílů dle stanov

• podpora kolegiální spolupráce a prosazování korektních vztahů
mezi jednotlivými poskytovateli hospicové péče
• napomáhání při odstraňování nedostatků zjištěných v činnosti svých
členů, zjednávání nápravy a preventivní působení, aby se neopakovaly,
• obhajování společenských, ekonomických a právních zájmů hospicového hnutí
• spolupráce se státními orgány, profesními a odbornými společnostmi a dalšími relevantními orgány za účelem zlepšování legislativních, materiálních a mediálních podmínek pro působení v oblasti
hospicové péče
• přispívání k osvětě v oblasti hospicové péče formou přednášek,
besed, konferencí, výstav, publikační činnosti a dalšími aktivitami,
pořádání benefičních, kulturních a společenských akcí, propagace
a ochrana myšlenky hospicové péče ve společnosti
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Konktrétně
A. Lůžkový hospic (LH)
• dosažení stavu, kdy v ČR poskytují hospicovou péči samostatně
stojící specializovaná lůžková zařízení hospicového typu v rozsahu
alespoň „1 kraj = 1 hospic“
• dostupnost – hustota pokrytí by měla dosahovat 5 lůžek/100 tis.
obyv.; dojezdová vzdálenost obvykle nečiní více než 70 km
• každé lůžkové zařízení dodržuje standardy APHPP
• legislativní ukotvení medicínského rozměru péče a zároveň nemedicínského rozměru péče
• zajištěný legislativní rámec pro dostatečné financování
B. Domácí hospic (DH)
• dosažení stavu, kdy v ČR je dostupná domácí hospicová péče každému potřebnému občanu
• domácí hospicovou péči poskytují samostatné týmy
• každé zařízení DH dodržuje standardy APHPP
• klientelou DH se rozumí výhradně terminálně nemocní (souběžné
působení v režimu běžné domácí péče není přípustné)
• dostupnost – hustota pokrytí je taková, kdy dojezdová vzdálenost
DH do domácnosti pacienta obvykle nečiní více než 35 km (tj. cca
1 domácí hospic = 1 okres)
• dostupnost pro každého potřebného pacienta (časová, finanční,
odborná)
• legislativní ukotvení medicínského rozměru péče a zároveň nemedicínského rozměru péče
• zajištěný legislativní rámec pro dostatečné financování
• vytvoření samostatné sesterské odbornosti
• přestože hlavní část péče leží na zdravotních sestrách, odpovědnost
nese vždy lékař
• dostupnost lékaře 24h/365 dní v roce
C. Ostatní
• kvalitní zdravotní péče (paliativní medicína) je pro působení hospice
podmínkou nutnou, nikoli však postačující
• důraz na sociální, psychologický a duchovní rozměr péče
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• spolupráce mezi LH a DH - vzájemná prostupnost pacientů
• spolupráce s ČSPM – zabezpečení odborné erudice zdravotnických
pracovníků
• spolupráce s ANK, ČBK a dalšími relevantními institucemi – zabezpečení kvality duchovní péče (pravidelné bohoslužby; pastor.
asistent/nem. kaplan/kněz – dostupnost pacientům každý den)

Mapa členských hospiců
A. DOMÁCÍ HOSPICE
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B. LŮŽKOVÉ HOSPICE

Přehled hospodaření APHPP za rok 2018
__________________________________________________

Přehled hospodaření APHPP za rok 2018
PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018
Provozní náklady
Spotřeba materiálu, energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Náklady celkem
Provozní výnosy
Provozní dotace
Přijaté příspěvky - dary
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek
Revizní zpráva
__________________________________________________
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v tis. Kč
45
1
0
396
395
65
7
909
v tis. Kč
60
330
473
46
909
0

Revizní zpráva

Naši dárci
__________________________________________________
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m dárcům děkujeme!

Naši dárci

ší pomocí mohou být hospice „klidným přístavem“ v dnešním uspěchaném světě, kd
Všem
dárcům
ázejí útočiště
a pomoc
ti,děkujeme!
kteří ji nejvíce potřebují.
S vaší pomocí mohou být hospice „klidným přístavem“ v dnešním uspěchaném světě, kde nacházejí útočiště a pomoc ti, kteří ji nejvíce potřebují.
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Sídlo a kontakty
Název: Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Sídlo a kancelář: Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01
Kancelář – e-mail: info@asociacehospicu.cz
Tel: 731 461 142
asistent prezidenta – kancelar@asociacehospicu.cz
Tel: 737 886 592
IČ: 27002659
DIČ: CZ27002659
Spolek, Spisová značka: L 15869 vedená u Městského soudu v Praze
Číslo účtu: 198481152/0300
IBAN: CZ51 0300 0000 0001 9848 1152
SWIFT code: CEKOCZPP
Web: www.asociacehospicu.cz
www.dobratecka.cz

Dobrá tečka za životem

Motto: HOSPIC. Dobrá tečka za životem.

www.dobratecka.cz
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