LETEM ASOCIAČNÍM SVĚTEM…
červenec 2019

Vážení kolegové,
Většina hospiců obdržela od státu na dotacích MPSV pro letošek méně, než loni. Logickou
reakcí byl velký hněv. Nad podivuhodností rozhodování mocných zůstává rozum stát. Po
tlaku APHPP i dalších organizací se na MPSV „našly“ peníze na dofinancování. Na rok 2019
chybějí pro sociální služby minimálně 2 mld. Kč. Z tohoto minima bude k dispozici
polovina...
Jestli je zažehnána krize? Vůbec ne. Uvedená miliarda částečně tlumí akutní ohrožení
péčových služeb. Hraje se spíše o to, kolik ještě lidé v pomáhajících profesích snesou ústrků
na úkor zbytečných výdajů jinde. Skutečná krize trvá a lze očekávat, že se bude vyhrocovat.
Totiž krize smyslu státu. V civilizované zemi se věci mají tak, že nejdříve stát zajistí péči o
nejslabší ve společnosti. V České republice je to obráceně. Nejdříve se saturují nikoli
nezbytné výdaje. Naopak se rozdají kupř. miliardové dotace na jízdné, po kterých nikdo
nevolal ani jich není objektivně třeba, zruší se karenční doba u nemocenské, která se
osvědčila a byla účinným nástrojem proti nadměrné (a nákladné) fluktuaci, či se zrušily
poplatky za návštěvu lékaře, jež byly již celospolečensky akceptovány a prokazatelně vedly
k úsporám v systému, aniž by byla narušena solidarita se slabými. To vše stojí obrovské
prostředky a ty pak jinde scházejí. Třeba v péči o umírající. Více nejen o tom se dozvíte
v novém vydání tohoto zpravodaje.
Hezké letní dny všem přeje
Robert Huneš
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Stalo se….

21. 3. proběhla valná hromada APHPP
v Týnci n. S. Zvolila nové představenstvo ve
složení: PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA
(Prachatice), Ing. Taťána Janoušková
(Liberec), Ing. Marta Šťastná (Olomouc) a
Jan Hanuš (Opava). Představený petrinů P.
Tomáš C. Havel, CFSsS, šéfredaktor časopisu
DUHA, představil na VH novou knihu „Kdo se
jednou narodí, jednou také zemře.“ Kniha je
určena pro děvčata a chlapce, kterým někdo
umírá nebo zemřel. Je možnost si objednat tyto knihy na redakceduhy@gmail.com

V sobotu 27. 4. se na Svaté Hoře u Příbrami konala
národní pouť za hospice. Její součástí byla společná
modlitba růžence, po té 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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25. 5. Rada poskytovatelů zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví diskutovala mj. o
návrhu poslankyně V. Procházkové na legalizace eutanázie. Na návrh prezidenta APHPP R.
Huneše přijala toto usnesení:
a) RP nesouhlasí s legislativním umožněním eutanázie či asistované sebevraždy.
b) Doporučuje ministerstvu zdravotnictví a zákonodárcům obou komor Parlamentu
maximalizovat úsilí o humanizaci zdravotních služeb.
c) Doporučuje věnovat legislativní aktivitu k usnadnění
1. odstoupení od marné léčby,
2. zjednodušení podmínek pro nenasazování léčby nadbytečné,
3. akceptace „dříve vysloveného přání“.

28. 5. V pražském Národním muzeu (býv. Federální
shromáždění) převzala ředitelka Hospice v Mostě
Blanka Števicová, DiS. ocenění Výboru dobré vůle
Nadace O. Havlové. Gratulujeme!

10. 5. proběhlo jednání P. Siebera a R. Huneše v poslanecké sněmovně s ministrem
zdravotnictví A. Vojtěchem a jeho náměstky R. Prymulou a H. Rognerovou. Předali jim
návrhy na legislativní úpravu Zákona o zdravotních službách ve prospěch domácích
hospiců.

Na jaře obdrželi první absolventi specializačního kurzu pro vedoucí lékaře hospiců
certifikáty dle platných ustanovení ČLK.
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14. 5. se v Praze uskutečnila konference „Eutanázie pro a proti“. Za APHPP vystoupila
MUDr. Marie Svatošová. Podobně jako většina vystupujících se postavila proti zavedení
eutanázie a jejímu uskutečňování zdravotníky.

10. 5. Na základě nominací od široké veřejnosti
udělil hejtman Královéhradeckého kraje ocenění
občanům v podobě pamětní medaile. Mezi
oceněnými byla také zakladatelka Duhy Hořice Jana
Sieberová. Hejtman Jiří Štěpán jí předal medaili za
obětavou pomoc druhým a
rozvoj hospicové péče v kraji.
Oceněn byl rovněž MUDr.
Milíč Světlík za celoživotní a
obětavou péči o pacienty,
který pracuje v Domácím
hospici Setkání (Rychnov n. Kn.). „Je to člověk, který má vždy po ruce
slova podpory, humor a nadhled. V hospici pracuje dobrovolně bez
nároku na mzdu“, píše krajský tisk. Oběma srdečně blahopřejeme!

16. 5. Proběhla v pražském paláci Caritas tradiční konference APHPP, letos s názvem Hospic
- dobrá tečka za životem. Videozáznamy přednášek naleznete zde:
http://asociacehospicu.cz/konference-aphpp

30. 5. Výročí 10 let služby oslavil Hospic sv. Zdislavy v Liberci. Gratulujeme!
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V červenci podalo vedení APHPP žádost o přiznání členství ve skupině následné péče
v dohodovacím řízení k úhradám. Bude-li návrh přijat, posílí se postavení hospiců při
jednání o výši úhrad od zdravotních pojišťoven.

18. 7. se uskutečnilo na MPSV jednání zástupců hospiců nad návrhem novely zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách. MPSV navrhlo doplnit do zákona § 52d v níže
uvedeném znění. Právě probíhají připomínky, k danému návrhu. Podaří-li se upravený
paragraf do zákona včlenit, bude hospicům přiznán legitimní status zdravotně sociálního
zařízení. Tedy stav, po kterém voláme přes 20 let.
§ 52d
Sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým
(1) Sociálními službami poskytovanými osobám v terminálním stavu jsou terénní služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních, v nichž se poskytuje paliativní lůžková péče,
nebo terénní sociální služby poskytované poskytovateli domácí péče, jejíž součástí je
paliativní péče.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) aktivizační činnosti,
f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
g) pastorační a duchovní péče,
h) psychosociální podpora při umírání,
i) pomoc osobám blízkým k vyrovnání se s traumatem spojeným s umíráním a úmrtím blízké
osoby.

Ředitel Hospice sv. Lazara Mgr. Jan Souček koncem léta končí své působení v plzeňském
hospici. Děkujeme za vše dobré, čím společnému hospicovému dílu prospěl! Jeho psaní
zde:
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Milí kolegové a kolegyně,
jak již možná víte, na konci září budu odcházet z hospice a rád bych využil této příležitosti
k poděkování za spolupráci a pomoc při řízení Hospice svatého Lazara minulých více než
čtyř letech.
Hospic je zaplať Pán Bůh v dobrém stavu. Má výborný tým, finančně je v dobré kondici a
dům samotný je po rekonstrukci v nejlepším možném stavu. Stalo se tak společným úsilím
všech zúčastněných v hospici a též
podporou mnohých z vás
z hospicového hnutí.
Rád předám někomu z dobrých a
ředitelskou práci naše záměry,
například rozšíření našeho hospice

kvalitních
uchazečů
o
které
zůstávají
výzvou,
o mobilní hospicovou péči.

Budu se těšit na další setkávání
s vámi při více či méně
formálních přátelských setkáních,
například
v chříčském
pivovaru, a přeji vám osobně zdraví, úspěchy v dobré práci, kterou děláte, též častou a
prostou radost ze života.
Zdraví Jan Souček

Blíží se…
9. - 12. 9. ELJON - pobyt v Krkonoších pro zdravotníky s M. Svatošovou a J. Sieberovou ještě je možné se přihlásit.

4. 10. se v Poslanecké sněmovně PČR uskuteční seminář k problematice eutanázie (za
APHPP vystoupí mj. M. Svatošová a R. Huneš, dále prof. Boer z Holandska, který vysvětlí,
proč se z podporovatele stal odpůrcem eutanázie právě díky zkušenosti v praxi). Všichni
jste srdečně zváni! Bližší informace ještě zašleme, sledujte rovněž web a FB stránky APHPP.

Ve dnech 22. - 23. 10. a 11. - 12. 11. pořádá Česká společnost hospicové péče JEP
specializační Kurz hospicových dovedností pro zdravotní sestry. Bližší informace budou ještě
rozeslány. Náplň kurzu:
1. den
 Historie, filozofie, financování
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Etika a práva pacientů
Eutanázie
Infekční pacient
Nausea, zvracení
Zácpa, průjem, žloutenka

2. den
 Kompetence a odpovědnost zdravotní sestry z právního hlediska
 Opatrovnictví
 Dříve vyslovené přání
 Závěť a převody majetku
 Oligurie, anurie
 Teplota
 Potřeby umírajících
 Fáze dle Kűbller-Rossové

3. den
 Invazivní vstupy

4. den
 Bolest
 Stomie
 Dekubity, kožní defekty
 Duchovní péče

21. 11. 2019 se uskuteční valná hromada APHPP v Týnci nad Sázavou (nebo v Č.
Šternberku, bude upřesněno)

Poslankyně (lékařka) za ANO Věra Procházková podporuje eutanázii a provádět by se, dle
ní, měla v hospicích. APHPP reagovala společným prohlášením s ČSPM, i prohlášením
vlastním s ČSHP (plný text na následující stránce).
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Posléze v Malostranské Besedě proběhla k tématu veřejná beseda s R. Hunešem a M.
Loučkou, kterou moderovala redaktorka V. Sedláčková. Snahy navrhovatelů odmítli. Mj.
zaznělo: „U nás nepracuje žádný dr.
Mengele,
v
hospicích
se
nikdy
nepropůjčíme k usmrcování pacientů.
Tento návrh považuji za urážku všech, kteří
zasvětili svůj život budování a práci v
hospicích, které něžně a s láskou
doprovázejí umírající až do přirozené smrti.
V hospicích díky dobré péči pacienti o
eutanázii nežádají. V ČR je třeba zlepšit
péči i mimo hospice, ne zabíjet bezbranné.“
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Televizní duel M. Váchy s V. Procházkovou ke shlédnutí zde:
https://video.aktualne.cz/dvtv/eutanazie-nemuzete-odstranit-problem-utrpeni-tim-zezabijete/r~dd7ff4f89d7711e994100cc47ab5f122/

Rozhlasový duel R. Huneše s V. Procházkovou k poslechu zde:
https://player.fm/series/vertikala/vertikala-hospice-byly-postaveny-tak-aby-v-nicheutanazie-nikdy-mozna-nebyla-rika-robert-hunes (začátek od 23:30 min.)

J. Klimeš - rozhovor k eutanázii:
https://www.i60.cz/clanek/detail/23545/psycholog-jeronym-klimes-eutanazie-je-vlastnezpusob-jak-neplatit-lidem-duchod?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-zinternetu

I. Holmerová - rozhlasový pořad k eutanázii:
https://dvojka.rozhlas.cz/iva-holmerova-v-soucasnosti-neni-pro-eutanazii-v-cesku-misto7473533?fbclid=IwAR3eTcPk5_Xtp6kLcMtHkBlo1rBGn7OGHDck51if7QHomdIOCQ98LtMRR
4Q

K dlouhodobé mediální kampani „Můžeme je potřebovat“ na podporu poskytovatelů
sociálních služeb, kterou APSS spustila na konci loňského roku, se připojily známé
osobnosti herečky Ilona Svobodová a Valerie Zawadská. Spoty ke shlédnutí zde:
https://www.youtube.com/channel/UCZKexQmmDcNBNobGeEyYS_w?view_as=subscriber
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Nová kniha J. Sieberové.
„Více než kdy jindy bych chtěla povzbudit nás
všechny, zdravé lidi, abychom se nebáli vstoupit
do tajemství umírání svých blízkých. Potřebují
naši lásku, ale i praktickou pomoc. Potřebují
dojít k naději, jinak by jejich dosavadní život
poztrácel smysl.“ (J.S.)

Podpořte hospice nákupem v e-shopu
Paní Kateřina Smočková vyrábí originální ozdoby v
podobě andělíčků z lastur slávek. Protože sama
dlouhodobě
podporuje
hospice
(více
zde: https://www.kacz.cz/proc-podporuji-hospice/),
rozhodla se část peněz z výtěžku věnovat právě v jejich
prospěch.
Každý nákupem andělíčka tedy uděláte radost nejen
sobě nebo svým blízkým, ale podpoříte také hospicovou
péči. Andělíčci nejsou součástí sériové výroby. Každý
kus je originální!
Všechny výrobky naleznete v e-shopu zde: https://www.kacz.cz/eshop/

www.dobratecka.cz
pro vnitřní potřebu APHPP – Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče,
Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01
Agenda pro vnitřní věci: Mgr. Kateřina Tomínová, e-mail: info@asociacehospicu.cz,
Tel.: 731 461 142, Číslo účtu: 198481152/0300, www.asociacehospicu.cz
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