
 

Letem Asociačním světem… 

                                                                                                                                září 2017 

 

 

Vážení kolegové, 

po prázdninách opět všichni zařadíme vyšší rychlostní stupeň v našem hospicovém 

konání. Aby nám to šlo lépe od ruky i od hlavy, dostáváte do rukou nové informace 

v dalším čísle našeho zpravodaje. Těším se na setkávání s Vámi! 

Robert Huneš 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodický pokyn k práci nemocničních kaplanů. 

Plný text dokumentu naleznete zde: http://www.katlek.cz/dok/metodicky-pokyn-

kaplani.pdf 

 

APHPP podala na MZ připomínky k novele vyhlášky o nástavbových oborech 

vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech 

specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 

certifikovaných kurzů - navrhujeme doplnění odbornosti psychiatra jako Obor 

specializačního vzdělávání, jehož absolvování je předpokladem pro zařazení do 

vzdělávání v daném nástavbovém oboru (paliativní medicína). 

 

http://www.katlek.cz/dok/metodicky-pokyn-kaplani.pdf
http://www.katlek.cz/dok/metodicky-pokyn-kaplani.pdf


 

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY č. 2/2011 ve věci vedoucích lékařů 

v hospicích (novelizace od r. 2017): 

 

Představenstvo ČLK na návrh Vědecké rady ČLK schvaluje novelu závazného 

stanoviska ČLK č. 2/2011, kterou doplňuje mezi lékaře, kteří mohou vykonávat funkci 

vedoucího lékaře v hospicu, absolventy vzdělávacích oborů, jejichž součástí jsou 

kmeny psychiatrický a onkologický. Hlasování – přítomno 15 hlasujících: pro: 15 

proti: 0 zdržel se: 0 Návrh byl jednomyslně přijat. Příslušné ustanovení Závazného 

stanoviska ČLK č. 2/2011 - Vedoucí lékař hospicu nově zní:  

 

Článek 1  

Vedoucí lékař hospice 

Funkci vedoucího lékaře dlouhodobé lůžkové péče - hospicu může vykonávat pouze 

lékař, který získal specializovanou způsobilost v oboru paliativní medicína a je 

držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu 

ČLK č. 16 nebo lékař, který absolvoval 8 let lékařské praxe, je držitelem platného 

diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a získal 

specializovanou způsobilost v oboru, jehož součástí je jeden z těchto základních 

kmenů: chirurgický, interní, všeobecné praktické lékařství, anesteziologický, 

neurologický, ortopedický, otorinolaryngologický, psychiatrický, onkologický a to 

pouze za podmínky, že lékař absolvoval dvoutýdenní kurs paliativní medicíny 

pořádaný v systému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 

16. Funkci vedoucího lékaře dlouhodobé lůžkové péče - hospicu může též vykonávat 

lékař, který získal zvláštní odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína nebo v 

oboru medicína dlouhodobé péče, anebo v oboru algeziologie, absolvoval 8 let 

lékařské praxe a je držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle 

Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

 

 

Připomínáme 14. - 15. 9. neformální setkání statutárů hospiců ve Chříči na 

Křivoklátsku. 

 

Podařilo se získat doménu eutanazie.cz a vytvořit nové webové stránky s obsahem ve 

prospěch hospicového vidění světa - k prohlédnutí zde: www.eutanazie.cz 

www.eutanazie.cz


 

Před několika dny hospice oslovila Natalie Barcalová s žádostí o spolupráci. Je jednou 

ze spoluautorek velmi úspěšné facebookové kampaně „Dobrá tečka“, která má více 

než 0,5 milionu shlédnutí. Nyní pokračujeme další fází - propagací jednotlivých silných 

příběhů či fotografií z hospiců. Velmi Vás prosíme o vstřícnost a vyslyšení jejího psaní, 

jež uvádíme níže. Díky! 

Hezký den, dostala jsem na Vás kontakt od pana Roberta Huneše, prezidenta Asociace 

poskytovatelů hospicové a paliativní péče. Společně se snažíme o zviditelnění a 

propagaci Vaší práce v hospicové a paliativní péči, snažíme se prolomit tabu, která v 

sobě tematika smrti obnáší a přinést lidem odpovědi na otázky, které se často ani 

nevznášejí. Jistě víte, že to není snadné, ale rádi bychom docílili širšího povědomí o 

tom, co to vlastně hospice nebo jsou. K tomu bychom však potřebovali Vaši pomoc!  

Nevíme, zda sledujete náš facebook https://www.facebook.com/asociacehospicu/ , 

který nám umožňuje přímou komunikaci s veřejností.  

Rádi bychom vás do jeho obsahu zapojili: jak jistě víte, v tomto oboru jsou na denním 

pořádku obrovské příběhy, setkáváte se tam s lidmi, kteří prožili neobyčejné (ale i 

obyčejné a přesto velké) životy a mají co říci, vzkázat. Byli bychom rádi, zda byste 

nám poslali některé z těchto příběhů, klidně sepsané zevrubně. Nemusí to být nic 

dlouhého, stačí pár řádků svým způsobem ilustrujících práci v hospicu a její poslání. 

Bylo by skvělé do toho zapojit i sestry a pomocníky! Jednak při sběru těchto příběhů a 

jednak nás zajímají i osudy a vyprávění přímo z jejich života a práce v hospicu! Víme, 

že ne každý je tomu nakloněn, texty tak mohou být zcela anonymní, pokud by se tam 

však našli i lidé, kteří přímo chtějí sdílet svůj příběh, budeme rádi i za fotografie. 

Pokud by se Vám tento miniprojekt podařil v nejbližších týdnech, řekněme do 15. září, 

naše snaha by byla o to účinnější a rychlejší. 

Prosíme, neberte to něco jako emoční marketing. Jak píšu na začátku, jedná se 

především o prolomení tabu, o podání zprávy o tom, jak to u vás chodí. Tato cesta 

může přinést hezké cíle nám všem. 

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, napište mi klidně zpět nebo přímo neváhejte volat na 

číslo 777 572 084. Budu se těšit na výsledky. 

 

S poděkováním, pozdravem a přáním hezkého babího léta 

Natálie Barcalová 

 

https://www.facebook.com/asociacehospicu/


Svatý otec papež František poděkoval naší Asociaci za přání k 80. narozeninám, kdy 

jsme prostřednictvím sbírky koncem loňského roku jeho jménem vybrali ve prospěch 

hospiců v ČR 125 000,- Kč: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretář papeže Františka mons. Borgia píše, že sv. otec je vděčný za blahopřání, za 
hlubokomyslný čin sbírky pro hospice jeho jménem a za motivy, které k němu vedly. 
Vyzývá nás, abychom vždy usilovali o pomoc těm, kteří jsou v těžké životní situaci a 
abychom se drželi evangelních hodnot. Modlí se za naši službu a uděluje pracovníkům 
v hospicích své apoštolské požehnání. 



Prosíme, informujte své kolegy ve vašem hospici a již nyní si rezervujte termíny ve 
svých diářích, ať se můžeme společně setkat a načerpat pro naši práci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nové podmínky pro působení zdravotních sester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dobratecka.cz 

 

pro vnitřní potřebu APHPP – Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, 

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01 

Agenda pro vnitřní věci: Bc. Kateřina Tomínová,  e-mail: info@asociacehospicu.cz, 

Tel.: 731 461 142, Číslo účtu: 198481152/0300, www.asociacehospicu.cz 

www.dobratecka.cz
mailto:info@asociacehospicu.cz
http://www.asociacehospicu.cz/

