Letem Asociačním světem…
leden 2018

Vážení kolegové,
zdravím Vás v novém roce 2018! Přeji Vám v něm dobrou míru naděje, zdraví těla,
jasnou mysl, vlídná srdce a statečné hospicování. Nebojme se obtíží, nespravedlností
a jiných nepravostí, neboť - co nic nestojí, za nic nestojí…
Robert Huneš

V prosinci ministr M. Ludvík udělil na návrh APHPP Výroční cenu ministra
zdravotnictví PhDr. Václavu Filecovi, čestnému členu naší Asociace.

V prosinci jednala APHPP v zastoupení M. Svatošová a J. Sieberová v Senátu - na
kulatém stolu ohledně budoucnosti hospicové a paliativní péče se zástupci
Parlamentu, Charity ČR, ADP, Fóra mobilních hospiců ad.

11. 1. proběhlo druhé kolo, APHPP zastupovali K. Othová a R. Huneš.

15. 1. se uskutečnilo jednání APHPP (T. Janoušková a R. Huneš) s novým ministrem
zdravotnictví Vojtěchem Adamem. Byly mu předány doklady o nespravedlivě nízkém
financování lůžkových hospiců s žádostí o nápravu, dále požádáno o zásah u
zdravotních pojišťoven, aby byly ochotné uzavřít smlouvy s domácími hospici,
předána „Koncepce hospicové péče pro ČR“ k využití a zapracování do praxe.

Zaregistrovali jsme odpor VZP u přidělování IČZ domácím hospicům. Upozorňujeme,
že VZP nemá právo přidělení IČZ nijak podmiňovat (např. výběrovým řízením atp.) a
řádně registrovanému zdrav. zařízení na KÚ je povinna jej na žádost vydat.

Připomínáme termín jarní valné hromady v Ostravě 19. - 20. dubna

Filmový dokument z hospicového prostředí režiséra A. Lederera naleznete zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/217562221700020/

Na podzim loňského roku prezident republiky vyznamenal medailí Za zásluhy ředitele
Hospice Anežky české v Červeném Kostelci Mgr. Ing. Miroslava Wajsara. Gratulujeme!

Nejbližší akce s hospicovou tématikou, či za účasti představitelů hospiců:
 http://www.tmos.cz/
 https://pragueonco.cz/wpcontent/uploads/2017/12/PragueOnco18_program.pdf
 https://pragueonco.cz/wpcontent/uploads/2017/12/Sesterska_sekce_PO_program.pdf

Opět připravujeme hospicovou konferenci APHPP. Konat se bude v polovině října,
tentokrát v aule Vysoké školy ekonomické v Praze. Sborník - videopříspěvky z poslední
konference naleznete zde: http://asociacehospicu.cz/kdybych-mel-uz-jen-jeden-denzivota-2017

Prosíme představitele všech hospiců, aby zasílali příspěvky, příběhy, fotografie,
zkušenosti atd. Natálii Barcalové, která spravuje asociační facebookové stránky na
adresu: natalie.barcalova@gmail.com. Čím více, tím lépe k dalšímu zpracování. Šíří se

tím nejen hospicová myšlenka, ale i propagace Vašeho hospice. Navíc skrze
facebookovou kampaň se již vybralo přes 100 tis. korun, které byly v souladu s
určením dárců již zaslány jednotlivým hospicům na jejich účty

Info pro domácí hospice, které nemají smlouvy se ZP.
V listopadu a prosinci proběhla dvě jednání se Svazem zdravotních pojišťoven (M.
Korejsová, R. Huneš). Předány byly podklady k domácí hospicové péči s žádostí o
uzavření smluv s členy APHPP. K tomu se Svaz zdravotních pojišťoven (sdružuje
všechny kromě VZP) staví vstřícně.
Navíc však od 1. 1. 2018 „naší“ novelou č. 290/2017 vešla v platnost změna Zákona č.
372/2011 Sb. o zdravotních službách ve prospěch hospiců, které tak získaly silnou
legislativní oporu. Trvejte na naplnění zákona a žádejte o uzavření smluv na
poskytování péče dle dikce zákona:
ZÁKON č. 372/2011 Sb.
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)
HLAVA III
HOSPIC
§ 44a
(1) Hospicem se rozumí poskytovatel, který poskytuje zdravotní služby nevyléčitelně
nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních
hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta.
(2) Hospic pacientům a jejich osobám blízkým zpravidla poskytuje i další navazující
služby podle jiných právních předpisů.
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