Letem Asociačním světem…
březen 2018

Vážení kolegové,
zasílám jarní pozdravy všem spolubojovníkům z naší společné hospicové lodi! Od ledna
se zase cosi událo - níže se dočtete podrobnosti včetně, několika zajímavých odkazů a
pozvánek.
Robert Huneš

25.-27. 1. proběhlo odborné vědecké kolokvium Prague Onco za účasti představitelů
APHPP (www.pragueonco.cz).

29.1. Robert Huneš byl jmenován ministrem Adamem Vojtěchem členem Rady
poskytovatelů (zdravotních služeb) Ministerstva zdravotnictví.

6.2. se uskutečnilo jednání vedení APHPP na MZČR, Odboru zdrav. služeb, ve věci úhrad
hospicové péče.

12.2. Jana Sieberová, Jana Červánková (domácí hospic Domov Plzeň) a Robert Huneš
jednali s plzeňským sídelním biskupem mons. Tomášem Holubem o možnostech rozvoje
a podpory hospicové péče.

6.3. jednala v Praze T. Janoušková při setkání v rámci projektu AVAST 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
smlouvy na poskytování zdravotní péče členským hospicům APHPP (viz níže*).

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna vyjádřila ochotu uzavřít smlouvy s domácími
hospici sdruženými v APHPP; více informací obdržely DH v samostatné zprávě.

Nově zakládaná Česká společnost hospicové péče ČLS JEP má již 62 přihlášek z celé ČR
(nutno bylo nejméně 50), ale i nadále jsou žádosti nových členů vítány.

Krajské úřady začaly tvořit plány paliativní péče pro své kraje. Některé jsou aktivnější,
jiné méně, časem se však tématika nevyhne žádnému. Doporučujeme členům APHPP se
na nich ve vlastním zájmu podílet a prezentovat naší schválenou „Koncepci hospicové
péče pro ČR“ ) - ke stažení zde:
http://asociacehospicu.cz/uploads/Koncepce%20hospicov%C3%A9%20p%C3%A9%C4%
8De%20pro%20%C4%8CR%20-%20final.pdf

Nabídka duchovní obnovy pro pomáhající profese a hospicáky Marie Svatošové a Jany
Sieberové stále platí - pro moravské hospice Vranov u Brna, pro české hospice Praha
(bližší info: jana.sie@seznam.cz)

připomínáme:
 19.-20. dubna se koná valná hromada APHPP v Ostravě!!!
 25. 4. oslavy výročí 20 let Hospice sv. Lazara v Plzni
 12.5. Trnava, 8. ročník Medzinárodnej konferencie hospicovej a paliatívnej
starostlivosti, se koná - v Aule Pazmaneum FZaSP TU v Trnavě; Program a ostatní
detaily: www.hospice.sk, www.truni.sk
 24. 5. slavnostní otevření hospice v Nejdku u K. Varů

Asociační konference, letos pod názvem „HOŘET, ALE NEVYHOŘET aneb kde ostatní
končí, hospice teprve začínají“, se koná v sobotu 13. 10. v aule VŠE v Praze. Účast již mj.
potvrdila Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.: Ars moriendi - ztracené a nalézané,
či P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.: Duchovní péče o nemocné bez víry

odkaz na dokumentární film - Galerie elity národa s M. Svatošovou:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/874586-gen/217562261300013-marie-svatosova/
Nové číslo Rovnováhy ke stažení zde: http://asociacehospicu.cz/uploads/2018/01rovnovaha2018.pdf
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.

*
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