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Úvodní slovo prezidenta Asociace
Na hospicové vinici v ČR se stále něco
děje. Nejinak tomu bylo v uplynulém roce.
Na tu naši vinici svítilo slunce, ale i vanul
vítr, či se přehnala bouřka. Plody jsou
však krásné. České a moravské hospice
pečovaly a na Druhý břeh života láskyplnou péčí doprovodily tisíce umírajících
pacientů. Než se takové dílo urodí, stojí
spoustu dřiny. Každodenní poctivé práce
asi dvou tisícovek zaměstnanců hospiců
v ČR. K čemu jim slouží APHPP? Vzorem
Asociaci je staré indiánské přísloví, které
říká: „Vezmi si poučení od stromu. Ten snáší žár slunce, aby ostatním
přinášel svěží stín.“
V uplynulém roce vedení APHPP mnohokrát jednalo s nejvyššími představiteli ministerstva zdravotnictví či MPSV, zdravotními pojišťovnami i na dalších úrovních. Vždy s cílem dosáhnout více onoho
stínu v žáru slunce. Asociace se stala nově členem dohodovacího
řízení pro úhrady zdravotních služeb. Vícekrát jsme aktivně vystupovali proti hrozbě zavedení eutanázie, které je v přímém protikladu
k hospicové myšlence – na půdě parlamentu, ministerstva zdravotnictví,
na televizních obrazovkách, v rozhlase, v tisku, na konferencích.
Osvětu a odbornou erudici jsme podpořili společně s Českou společností hospicové péče ČLS JEP uspořádáním akreditovaného vícedenního „Kurzu hospicových dovedností pro zdravotní sestry“ a také
kurzem pro vedoucí lékaře hospiců.
Hospicové dílo je v systému zdravotnictví a pečovatelských služeb
stále malé a mladé, proto křehké dílo. Avšak nezastupitelné. Protože
tam, kde stát a veřejná správa péči zajistit neumějí anebo nechtějí, tam
přicházejí neziskovky. Hospice jsou jimi z velké většiny. Jejich dílo je
vidět a za r. 2019 byly vícekrát oceněny. Pražský Hospic Malovická obdržel z rukou ministra zdravotnictví Cenu Makropulos, Hospic v Mostě
ocenění Výboru dobré vůle – Nadace O. Havlové či „Cenu hejtmana
za společenskou odpovědnost“, prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna se stal Neziskovkou roku v ceně veřejnosti a jeho ošetřovatelka

3

S. M. Benedikta získala Cenu Celestýna Opitze. Hejtman Královéhradeckého kraje ocenil Janu Sieberovou, zakladatelku domácího hospice
Duha v Hořicích, a lékaře Domácího hospice Setkání v Rychnově nad
Kněžnou Miliče Světlíka.
Částečně se obměnilo vedení APHPP. Novými viceprezidentkami
byly zvoleny Ing. Marta Šťastná, ředitelka Hospice na Svatém Kopečku u Olomouce, a Mgr. Marta Vacková, ředitelka domácího hospice
RUAH v Benešově.
Velkou radost mám z rozrůstající se hospicové rodiny. Novými v ní
jsou Domácí hospic Srdcem z Kolína a Domácí Hospic sv. Jakuba
v Prachaticích. Neméně se raduji ze skutečnosti, že se konečně schyluje
k výstavbě lůžkového hospice v posledním kraji, kde doposud chyběl,
na Vysočině.
Nastaly i personální změny. Novou ředitelkou Hospice svatého Lazara v Plzni je Ing. Jiřina Helíšková, která vystřídala Mgr. Jana Součka.
MUDr. Josef Drbal pak nahradil Mgr. Karla Kosinu ve vedení Hospice
sv. Alžběty v Brně. Děkujeme oběma emeritním kolegům za vše dobré,
co do společného díla vložili, a přejeme novým, aby se jim dařilo.
Všem hospicům a celé společnosti přeji spoustu dobrých srdcí,
vlídné dny a spoustu důvodů je mít.
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA
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Úvodní slovo emeritní prezidentky Asociace
a zakladatelky hospicového hnutí v ČR
Úvodní slovo prezidenta APHPP je tak
vystihující, že k němu nemám co dodat.
Jen chci vyjádřit velkou radost z pokračujícího díla a upřímně poděkovat všem,
kdo se na něm jakkoliv podílí. Sleduji vás
zpovzdálí a denně vyprošuji Boží požehnání.
MUDr. 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

Volené orgány Asociace
Představenstvo:

Prezident:
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA

reditel@hospicpt.cz

Viceprezidenti:
Ing. Marta Šťastná
marta.stastna@hospickopecek.charita.cz
Ing. Taťána Janoušková
tana.janouskova@hospiczdislavy.cz
Jan Hanuš (do 21. 11.)
hanus@charitaopava.cz
Mgr. Marta Vacková (od 21. 11.)	
vackova@ruah-ops.cz
Revizní komise:
Bc. Martin Pražák
Blanka Števicová
Mgr. Marta Vacková (do 21. 11.)
Olga Pištejová, DiS. (od 21. 11.)
Čestní členové:
MUDr. Marie Svatošová
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martin.prazak@charita.cz
hospic@mostmail.cz
vackova@ruah-ops.cz
reditel@rehos-nejdek.cz

JUDr. Jitka Smejkalová
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Mgr. Jana Vážanová
Ing. Jaromír Bílý
Ing. Marie Korejsová
MUDr. Viola Svobodová
PhDr. Václav Filec
Ing. Miloslav Běťák
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
Řádní členové APHPP:
Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice
Domácí hospic Srdcem, z. ú.
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 – Charitativní hospicová péče Pokojný přístav, Opava
RUAH o.p.s., Benešov
Hospic Frýdek – Místek, p.o., Frýdek- Místek
„Soft palm“ o. s., 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. Plzeň
Hospic TEMPUS, z.s. Mělník
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Domácí hospice:

Nadační fond Klíček; Domácí hospic RUAH, Benešov; Domácí hospic
sv. Veroniky, České Budějovice; Domácí hospic sv. Markéty, Strakonice;
Domácí hospic sv. Zdislavy, Liberec; Domácí hospic Duha, Hořice;
Domácí hospic Duha, Vrchlabí; 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; Hospic sv. Jiří,
Tachov; Domácí hospic Setkání, Rychnov nad Kněžnou; Charita Nový
Hrozenkov; Domov – plzeňská hospicová péče, Plzeň; Hospic TEMPUS, z.s., Mělník; Domácí hospic Srdcem, Kolín; Domácí hospic sv.
Jakuba, Prachatice; Domácí hospic Dobrého Pastýře, Čerčany

Lůžkové hospice:

Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice; Hospic svatého Lazara,
Plzeň; Hospic Štrasburk, Praha 8; Hospic v Mostě, Most; Hospic
sv. Zdislavy, Liberec; Hospic Anežky České, Červený Kostelec; Hospic
sv. Alžběty, Brno; Hospic Frýdek-Místek; Hospic Citadela, Valašské
Meziříčí; Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc; Hospic Malovická, Praha 4; Hospic sv. Lukáše, Ostrava; Hospic Dobrého Pastýře,
Čerčany; Hospic archanděla Rafaela, Nejdek
Činnost Asociace v roce 2019
22. 1.

Sněm ČLS JEP přijal za nového řádného člena Českou společnost
hospicové péče

21. 3.

Valná hromada APHPP

březen

Kurz ČSHP - Specifika hospicové péče pro vedoucí lékaře

27. 4.

Národní pouť za hospice na Svaté Hoře u Příbrami

6. 5.

Praha, konference APHPP – Hospic - dobrá tečka za životem

14. 5.

Praha, konference ČLK „Eutanázie pro a proti“; za APHPP vystoupila
MUDr. Marie Svatošová

4. 10.

Praha, PS PČR – konference Kvalitní paliativní péče jako prevence eutanazie; za APHPP vystoupili MUDr. Marie Svatošová,
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, Jana Sieberová

říjen, listopad ČSHP - Kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry
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21. 11.

Valná hromada APHPP

9. 12.

Praha, Arcibiskupský palác - seminář Evropa ve světle sociální nauky
Církve, za APHPP vystoupili Jana Sieberová a Robert Huneš

STANOVISKO K NÁVRHU
NA LEGALIZACI EUTANÁZIE
V prosinci 2019 vydala APHPP společné stanovisko s ČSHP JEP ČLS
k návrhu na legalizaci eutanázie. Jednomyslně se k němu přidalo i Předsednictvo České lékařské společnosti JEP.
Česká společnost hospicové péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále
ČSHP) odmítá legalizaci eutanázie. Za řešení nesnesitelného utrpení považuje
zlepšení zdravotních a dalších pečovatelských služeb a jejich humanizaci.
ČSHP podporuje takové legislativní kroky, které povedou ke snazší akceptaci
dříve vysloveného přání a k usnadnění odstoupení od marné nadbytečné léčby.
ČSHP odmítá úmyslné usmrcování pacientů (eutanázie, asistovaná
sebevražda), stejně jako odmítá zabraňování přirozeného vstupu smrti (dystanázie). V praxi osvědčenou alternativou k oběma extrémům (eutanázie/asistované
suicidum – dystanázie) je péče hospicového typu.

Stalo se…
27. 4. se na Svaté Hoře u Příbrami konala I. národní pouť
za hospice. Její součástí byla
společná modlitba růžence,
poté přednáška zakladatelky
hospicového hnutí v ČR Marie
Svatošové a prezidenta APHPP
Roberta Huneše. Pouť vyvrcholila mší sv. za Boží pomoc,
ochranu a požehnání pro hospicové dílo, kterou celebroval pomocný pražský biskup Mons. Zdenek
Wasserbauer zodpovědný v ČBK za zdravotnictví. Svatohorskou baziliku zcela zaplnili ředitelé, lékaři, zdravotní sestry, pečovatelé, sociální
pracovníci, kněží, pastorační asistenti a další pracovníci a příznivci
hospiců z celé ČR.
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Jednání valné hromady

Hospic Malovická (Praha 4) – ředitel hospice Josef Heller spolu s vrchní
sestrou přebírají Cenu Makropulos
od ministra zdravotnictví
Adama Vojtěcha

Statutární zástupci hospiců spolu táhnou za jeden provaz
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Kurz pro vedoucí lékaře hospiců

Kurz Specifika hospicové péče pro zdravotní sestry

Poslanecká sněmovna – konference Kvalitní paliativní péče jako
prevence eutanazie
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Na konferenci vystoupili za APHPP (zleva) Marie Svatošová, Robert Huneš,
Jana Sieberová

Liberecký Hospic sv. Zdislavy slavil 10 let od zahájení služby pacientům
(na snímku jeho ředitelka a viceprezidentka APHPP Taťána Janoušková)
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Cenu Celestýna Opitze obdržela
Ředitelka Hospice v Mostě Blanka
ošetřovatelka S. M. Benedikta, OSFGr. Štěvicová (zcela vpravo) s cenou Výbo(uprostřed)
ru dobré vůle – Nadace O. Havlové

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 6 měsíců do očekávaného úmrtí tak zásadně odlišuje péči hospicovou
od péče nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných nebo ošetřovatelských ústavů.
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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

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
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• 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 24 hodin/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
• 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; pastorační
asistent/nemocniční kaplan/kněz - dostupnost pacientům každý
den)
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Mapa členských hospiců
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019
Provozní náklady

v tis. Kč

Spotřeba materiálu, energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní náklady
Náklady celkem

24
6
0
442
455
77
6
1010

Provozní výnosy

v tis. Kč

Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Dárci
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Výnosy celkem

81
375
470
84
1010

Hospodářský výsledek

0

17
12

Zpráva revizní
komise
Zpráva
revizní komise
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Novinky…

Novinky…

Novinky…

Neboj se vrátit domůMarie Svatošová na C

Nebojse
sevrátit
vrátit domů
Neboj
domůMarie Svatošová na C
Neboj
se
vrátit
Marie Svatošovádomů
na CD!
Audionahrávka
rozhovoru Marie Svatošové
Neboj se vrátit domů
Smysluplné
odpovědi
na stěžejní
našeh
Neboj
se
vrátit
domů
Audionahrávka rozhovoru
Marieotázky
Svatošové

Audionahrávka
rozhovoru
Marie
Smysluplné
odpovědi
na stěžejní
otázky našeh
Svatošové s Alešem Palánem. Smysluplné odpovědi na stěžejní otázky
našeho bytí.

Proč máme
máme strach
Proč
strach ze
zesmrti?
smrti? Jak zvládnout její
Jak zvládnout její příchod

Proč
máme strach ze smrti? Jak zvládnout její
Jana Sieberová
Jana
Sieberová

Jana Sieberová
Když člověk
opory,
v duši
se se objev
Když
člověkztratí
ztratílidské
lidské
opory,
v duši
objeví
touha
a
otázka,
zda
život
pokraživot
dál.lidské
Nejenopory,
vesmír
má své
záko
Když pokračuje
člověk ztratí
v duši
se objev
čuje dál. Nejen vesmír má své zákony,
jsou
zákony,
které nám
ukazují touhu
život
pokračuje
má po
svéživotě,
záko
i v lidském
nitru dál.
jsou Nejen
zákony,vesmír
které nám
Tato
touha
je
vlastní
každému
lidskému
srdci
jsou
zákony,
nám ukazují
touhu
ukazují
touhukteré
po životě,
který smrtí
ne-po životě,
dostávat,
aleje
máme
jikaždému
také
dávat, asrdci
to
končí.touha
Tato
touha
jepotřebu
vlastní
Tato
vlastní
každému
lidskému
lidskému Člověk
srdci.
Potřebujeme
výdechu.
je určen
kejilásku
štěstí,
adávat,
to je azcela
dostávat,
ale
máme
potřebu
takédoto
stávat,
ale
máme
potřebu
ji
také
dávat,
Tyto
skutečnosti
si
nemocní
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života
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výdechu. Člověk je určen ke štěstí, a to je zcela
a to do svého posledního výdechu. ČloSamota
a opuštěnost
je nejvýznamnějším
znakem
Tyto
si nemocní
na vlastní
konci života
zv
věk jeskutečnosti
určen ke štěstí,
a to je zcela
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abychom
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situaci
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zvlášť
Samota
a opuštěnost
je nejvýznamnějším
všem lidem.
Tyto skutečnosti
si nemocní znakem
dobrého
vykonali.
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první
odpovědí
na
utrpení,
se
kterým
jsem sezvlášť
setk
na konci života zvlášť silně uvědomují.
a opuštěnost
nejprovokací, Samota
abychom
v situaci jeizolace,
významnějším
znakem
naší
doby,
ale takéna
provokací,
si- lidísea pod
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v nemocnici,
bylo
změnit
nelichotivé
podmínky
dobrého
vykonali.
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první
odpovědí
utrpení, abychom
seumírajících
kterýmv jsem
setk
tuaci
izolace,
zvlášť
při
umírání,
něco
dobrého
vykonali.
Mou
první
chtěly vpečovat
o své
blízké
ve nelichotivé
svém vlastním,
přirozeném
prostředí.
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nemocnici,
bylo
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podmínky
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pod
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chtěla
povzbudit
lidi,
abychom
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blízké
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Miss exitus - Aleš Palán

dobrého vykonali. Mou první odpovědí na utrpení, se kterým jsem se setká
sestra v nemocnici, bylo změnit nelichotivé podmínky umírajících lidí a podp
chtěly pečovat o své blízké ve svém vlastním, přirozeném prostředí. Více
chtěla
povzbudit nás všechny, zdravé lidi, abychom se nebáli vstoupit do tajem
přirozeném prostředí. Více než kdy jindy bych chtěla povzbudit nás
blízkých.
Potřebují
naši lásku,
ale i praktickou
Potřebují
všechny, zdravé
lidi, abychom
se nebáli
vstoupit dopomoc.
tajemství
umírání dojít k na
dosavadní
životPotřebují
poztrácelnaši
smysl.
svých blízkých.
lásku, ale i praktickou pomoc. Potřebují
dojít k naději, jinak by jejich dosavadní život poztrácel smysl.

Miss
Miss exitus
exitus -–Aleš
AlešPalán
Palán

Kniha
"není primárně
primárně didaktická,
didaktická, jen
jen skrze
skrze vyprávěn
Kniha „není
užitečné
chováníužitečné
k umírajícím
vyprávěníinformace
nenásilněodávkuje
infor-i jejich blíz
Příběh
z prostředí
domácího
hospice.
Nositelkou
mace o chování
k umírajícím
i jejich
blízkým“.
Příběh z prostředí
No-je stará u
domácího
hospice domácího
Ema. Její hospice.
klientkou
sitelkou děje jeUmírá.
pracovnice
domácího
Neomytková.
Pomoc
by všakhospipotřeboval spíš
ce Ema. Její duší.
klientkou
je stará učitelka
hudby kde se vš
nemocnou
V prostředí
maloměsta,
paní
Neomytková.
Umírá.
Pomoc
by
však
posledních hodinách lidského života probouzejí
stará
potřeboval
spíš její osamělý
syn sznemocnou
vracejí
nevyjasněné
záležitosti
devadesátých let, z
duší. V prostředí
maloměsta,
kde seještě
všichni
podnikání
obou rodin,
ba okolnosti
starší, a stejn
znají,
se
i
v
posledních
hodinách
lidského
více se ukážou být určující."

života probouzejí stará příkoří. Na scénu se
vracejí nevyjasněné záležitosti z devadesátých let, z pokusu o společné
podnikání obou rodin, ba okolnosti ještě starší, a stejně nevyslovené.
14
O to více se ukážou být určující.
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Poděkování…
Poděkování…

Když sesefarnost
začala
přibližně
před ro- před roke
Když
farnost
začala
přibližně
kem
modlit
za
založení
domácího
hospi- nečeka
Domácího hospice ve Strakonicích,
ce ve Strakonicích, nečekali jsme, že tyto
budeme brzy potřebovat. Naše 25 letá
služby budeme brzy potřebovat. Naše
dlouhodobě
onkologicky
nemocná, by
25letá dcera, která
byla dlouhodobě
nemocníce
v Praze,byla
ale
namotolpodzim loňsk
onkologicky nemocná,
v péči
nemocnice
v Praze,
ale napostupně
podzim ztráceli
vské
hlavě
aktivoval
a lékaři
loňského
roku,
se
nádor
v
hlavě
aktivoLetos v lednu se nemoc dostala
do závěrečn
val a lékaři postupně ztráceli kontrolu
přestávali zvládat, proto jsme požádali o p
nad léčbou. Letos v lednu se nemoc dosv.
ve Strakonicích.
stalaMarkéty
do závěrečné
fáze a situaci jsmeOd prvého
velmi
mile
překvapeni
ochotou,
přestávali
zvládat,
proto jsme
požádali milým a
o pomoc Domácí
hospic sv.
Markéty
přístupem.
Komunikací
s ošetřujícím
lékaře
ve
Strakonicích.
Od
prvého
kontaktu
i s jejich smluvním lékařem nás ušetřili s
jsme byli velmi mile překvapeni ochoutišujících
léků a poradili nám a také p
tou, milým a také profesionálním přípodávání
kyslíkový příst
stupem. Komunikací s ošetřujícím lékařem
naší dcerytekutin,
v Praze i potravy,
s jejich smluvním
proleženinám.
Vždy
byla
velká pomoc
kdykoliv
a těla
lékařem nás ušetřili
starostí
s dávkováním
utišujících
léků a zavolat
poradili nám
a takénaší dcerk
přivezli
pomůcky
pro
podávání
tekutin,
potravy,
kyslíkový
přístroj
a
matrace
s oblečením a přípravou do rakve. Potěšilo nás, když se proti
pracovnice h
proleženinám.
Vždy
velká domu
pomoc ajimbyly
kdykoliv
zavolat.
Pomohlidonám
i s obodpoledne
zpět
dobyla
našeho
přítomny
uložení
rakve
a rozloučen

lečením a s přípravou těla naší dcerky do rakve. Potěšilo nás, když se pracovnice
hospicu
vrátily ještě
odpoledne
zpět do našeho
domutýmu
a bylyDomácího
přítomny uložení
Chtěli bychom
ještě
jednou poděkovat
celému
hospice sv. Ma
do
rakve
a
rozloučení
před
domem.
za velmi profesionální, ale hlavně milý lidský přístup.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat celému týmu Domácího hospice sv. Markéty
za velmiStrakonice
profesionální, ale hlavně milý lidský přístup.
HanaveaStrakonicích
Pavel Markovi,
Hana a Pavel Markovi, Strakonice

Naši dárci
__________________________________________________
Milí dárci,

děkujeme Vám za Vaši podporu, kterou jste v roce 2019 věnovali Asociaci.
21Vytv
dar je střípek do mozaiky, která vytváří pocit sounáležitosti a jistoty.
snažení a péče o ty, kteří už nemají sílu pokračovat.

Naši dárci
Milí dárci,
děkujeme Vám za Vaši podporu, kterou jste v roce 2019 věnovali Asociaci. Každý
Váš finanční dar je střípek do mozaiky, která vytváří pocit sounáležitosti a jistoty.
Vytváří obraz společného snažení a péče o ty, kteří už nemají sílu pokračovat.
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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
Weby: www.asociacehospicu.cz
www.dobratecka.cz

Dobrá tečka za životem
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