
 

Letem Asociačním světem… 

                                                                                                                               říjen/listopad 2017 

 

 

Vážení kolegové, 

hekticita podzimu nás provází již řadu týdnů. Snad nás neudolá. Ke snazšímu překonání 

nadbytku starostí zasíláme čerstvé informace v dalším čísle našeho zpravodaje. Těším se na 

setkání s Vámi na blížící se valné hromadě 9. 11. v Brně! 

Robert Huneš 

 

 

 

Děkujeme za připomínky k úhradové vyhlášce na r. 2018. Zapracovali jsme je a zaslali na 

ministerstvo zdravotnictví a AČMN. Opět byla snaha (náhoda či záměr?) v kalkulacích úhrad 

ošidit lůžkové hospice a navýšení úhrad bylo navýšeno nejméně ze všech segmentů následné 

péče. Výňatky z dlouhého textu uvádíme zde: 

Zásadní připomínka APHPP: v použitých průměrných úhradách za rok 2017 ani v návrhu pro 

rok 2018 není zohledněno povinné nejvyšší (ve srov. s ostatními OD následné péče) personální 

vybavení OD 00030 dle registračních listů. Ohodnocení OD 00030 je ve všech základních 

výpočtových parametrech výrazně nižší než u ostatních OD následné lůžkové péče. Výsledná 

paušální částka je neopodstatněně nižší než u porovnatelných OD následné péče 

Zásadní připomínka APHPP: v příloze č. 9 úhradové vyhlášky pro r. 2018 není uveden princip, 

podle kterého byla stanovena částka navýšení. Je použito paušální navýšení v Kč bez ohledu 

na počet ošetřov. personálu. Při porovnání se srovnatelnými OD následné péče na 1 oš. 

pracovníka ve směnném provozu pro OD 00030 připadá nejnižší navýšení 8,125 Kč/ 1 ošetř./1 



OD proti 10,8 Kč pro OD 00024, resp. 10,0 Kč pro OD 00005. Podrobný rozbor, propočty a 

zdůvodnění jsou uvedeny v příloze. 

Souhrn: Zásadně nesouhlasíme s navrženou výší úhrady pro OD 00030 a žádáme spravedlivé 

navýšení úhrad dle výše uvedených připomínek. 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně připravilo grantové výzvy pro hospicovou péči na rok 

2018. Na neinvestičních prostředcích bude méně než letos. Ovšem v investicích je naopak 

alokováno výrazně více. Sledujte web mzcr.cz, ať prostředky vyčerpáme a mohou být 

v dostatečné výši vyčleněny i napříště. Termín podání do 31. 10. 

http://www.mzcr.cz/obsah/program-na-podporu-nno-pusobicich-v-oblasti-zdravotnictvi-

vcpaliativni-hospicove-pece-pro-rok-2018-_3770_1.html 

 

 

Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací konference „Role duchovní péče o umírající ve 

21. století“, která se uskutečnila 12. 10. v Praze. Ohlasy jsou velmi příznivé. Účast byla vysoká 

(na 300 posluchačů) a již několik týdnů před zahájením byla všechna místa rezervovaná. 

Příští rok počítáme s konferencí opět v obdobném termínu. 
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17. 10. jednali představitelé APHPP (Sieber, Korejsová, Huneš) s vedením Svazu zdravotních 

pojišťoven a požádali o přiznání smluv od 1. 1. 2018 na domácí hospicovou péči členským 

subjektům APHPP dle předaných materiálů. 

 

 

Dáváme ke zvážení zorganizovat jarní hospicovou pouť. Např. do Medžugorje, Říma nebo 

Čenstochové. Budeme vděčni za vaše postřehy, rady a tipy. 

 

 

Děkujeme za milou atmosféru při setkání statutárních zástupců jednotlivých hospiců v Chříči. 

Vše vzorně zabezpečil ředitel Hospice sv. Lazara Mgr. J. Souček. Díky! Více na foto níže: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinnetou se chce bratřit 
a další tajemství prachatického hospice 
Je nová knížka - veselé příhody ze života hospice. Lze v ní 
nahlédnout pod roušku hospicového světa, který je hezčí, 
radostnější, bezbolestnější i veselejší, než si mnoho lidí myslí. Knížku 
lze objednat na mailové adrese ucto@hospicpt.cz. Publikace má 71 
stran, stojí 99,- Kč plus poštovné. Z došlých ohlasů:  Včera mi ji 
kamarádka přivezla. Řehtala jsem se celej večer. Je hezký, jak lidi, 
kteří ví, ze brzy přijde smrt jsou až syrově upřímní… je to dojemné, 
nadějeplné, důstojné a je to důkaz toho, ze smrt nemusí Být jen 
smutná. 
 

 

 

Zajímavá zkušenost a komentář návštěvníka (lékařka) facebookových stránek Asociace, září 

2017: 

Ačkoliv chápu nepřenositelnost osobní zkušenosti s umírajícím příbuzným, myslím, že jsem 
jako lékař-intenzivista už umíráním "doprovázela" pár pacientů a tudíž o umírání už trochu 
něco vím. Dokonce mě několikrát někdo žádal, ať jej buď nechám umřít nebo dokonce zabiju. 
Zajímavé na tom je, že to nikdy nebyl ten opravdu nevyléčitelně nemocný a umírající pacient, 
ale vždycky to byl někdo v akutní stresové fázi a těsně po nějakém inzultu (obyčejně úraz 
páteře, těžká mrtvice, zkomplikovaná nitrobřišní operace se stomií a tak podobně). A 
paradoxně, za "klidnou smrt" svých příbuzných v režimu paliativní péče mi rodiny pacientů 
poděkovali snad častěji, než lidé, kterých jsem třeba fakt pomohla k úzdravě. Znovu opakuji, 
nikdy mě o něco podobného, tedy ať jej aktivně zahubím, nežádal pacient opravdu umírající, 
ti "jen" chtějí dál nerozšiřovat léčbu a v klidu umřít. A to je podle mě merito věci. Když se 
zeptám sama sebe čeho se bojím na umírání, tak si odpovím že bolesti a samoty a 
nezájmu/ignorování mých potřeb. Pokud někdo umírá v bolestech, je to chyba systému a 
existence tohoto problému je pro mě hlavní argument proč říci eutanasii Ne. Bolest se dá 
léčit, modalit je miliarda a je pokud, natvrdo řečeno, nějaký umírající nemá svůj morfin v 
dostatečné dávce (např. z obav o útlum dechu, což mi v kontextu umírajícího pacienta 
vždycky přijde mimořádně nepochopitelné), tak prostě ještě nelze mluvit o možných 
indikacích eutanazie. Samotu za mě zdravotní systém nevyřeší, to otázka toho, jaké sociální 
vazby si v životě vytvořím, ale je třeba vědět, že i když budu desperát, tak v hospici/ v 
nemocnici pro mě někdo bude. To taky ještě pořád (teď mluvím o nemocnic) není zrovna 
standard. Respekt k přání pacienta a chápání jeho potřeb je taky něco, co se my, nemocniční 
zdravotníci musíme ještě trochu učit. Z mého pohledu je třeba pořád "kultivovat prostředí" a 
"vychytávát mouchy" a až bude to výše zmíněné naplněno, pak můžeme možná zahájit 
debatu, jestli i přes skvělou paliativní péči přeci jen neexistuje skupina pacientů, která by na 
eutanasii mohla mít právo. Ale dřív ne. 
 

 



 

Nabídka ing. J. Kizaka, provozovatele webu hospice.cz:  

Byl jsem před pár dny na pracovní návštěvě jednoho rekreačního střediska na hranicích s 
Německem uprostřed lesů a ticha za Rumburkem. http://www.rs-tomasov.cz/ 
Bylo tam krásně a ticho a sám bych se tam snad i okamžitě nastěhoval  alespoň na měsíc 
Vlastní to můj kamarád a obchodní partner. Mám za to, že by se to mohlo svym klidem  
hodit i pro vhodnou několikadenní či delší relaxaci pro sestřičky a další personál hospiců 
který  je určitě někdy vyhořen - a to nejen proto, že ani ne 100 metrů od tohoto objektu je i 
malá plne funkční kaplička uzavíratelná, něco jako malý kostelík s možností i sezení a tedy i  
kontemplace... 
Bohužel, můj kamarád na tom není dnes tak dobře, aby si mohl teď dovolit sponzorovat tyto 
pobyty pro lidi z hospiců, kteří jsou vyhoření a potřebuji  nabrat novou energii  v lůně a tichu 
přírody. Nicméně si myslím, že nějaký druh dohody je možné v případě zájmu  - není to jen 
businessman hledící na zisk, naopak... 
Taky mi sděloval, že je schopen a připraven ten penzion, který má v principu dřevěnou 
konstrukci , a tedy i takovou horskou, či domácí atmosféru - že ho může předělat i na něco 
speciálnějšího pro potřeby například rehabilitace či jiného potřebného pro nějaké 
zdravotnické zařízení. Vím že to asi není vhodné pro pacienty hospiců, ale jak se říká "Líná 
pusa hotové neštěstí..." 
I když on sám zmiňoval dokonce i přestavbu na hospic - je mi jasné že to není to pravé pro 
tento objekt. Ale to zařízení už využívaly i jiné instituce jako například státní zastupitelství při 
svých výjezdech. V létě v kombinaci s chatkami, pro různé dětské tábory apod... 
V každém případě kdyby Vás něco napadlo jak by to mohlo čirou náhodou pomoci Asociaci 
nebo některému z hospiců atd. určitě mě kontaktujte - ale klidně můžete i přímo majitele,  
pana Jana Kořínka (774836666/jk-4@seznam.cz) s odvoláním na mé jméno. Určitě Vám 
řekne rád k tomu více.  
 
Vše dobré přeji i nadále... 
 
S úctou Ing. Juraj Kizák, +420 722 828 293, juraj.kizak@gmail.com 
 
 

 

 

 

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 
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