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Hospic Štrasburk je zdravotně - sociáIním za ízením, ve kterém erudovanli personál
pečuje o pacienty v terminální fázi onkologick ch onemocnění. Poskytuje pa!iativní
lékarskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti léčení a vyléčení.

Je ovšem treba i íci, že obecně hospic není LDN, není domovem pro seniory, není
nemocnicí a také není sanatoriem ani !ázeňsk m za ízením.

Stěžejní je v hospici pomoc od boIestí a dalších symptomťr nemoci - psychoIogick ch,

sociálních a duchovních potíží. CíIem paIiativní péče je snaha o co nejlepší kvalitu života
pacient a jejich rodin v době pobytu v hospici.

Hosplc p ichází na adu ve chvíIi, kdy medicína vyčerpala své možnostl a nepostačuje, či

není možná péče v domácím prostredí. Péči v domácím prostredí podporuje Hospic
Štrasburk p jčováním pomťrcek a p ípadně poradenskou službou.



Náš Hospic Štrasburk

Lrižkovli hospic v Praze 8-Bohnicích poskytuje své služby již od 1.1.1998. Má 25 lť,žek
(23 jednoI žkov ch pokojti a 1 dvoulťlžkoW). Každ, pokoj má p istyilku pro p espání
p íbuzn ch či práteI pacientri; na pokojích je televize, telefon a p ipojení k internetu
(Wi-Fi). K dispozici je kompIetní sociální bezbariérové za ízení na každém pokoji. Objekt
má i 2 koupelny pro hygienu imobilních pacient . Nábytkem na pokojích je spíše
hotelového typu, včetně polohovacích posteIí.

Hospic funguje v režimu nep etržitého provozu 24 hodin denně po cel rok. Strava je

dovážena a je p ipravována specializovanou odbornou firmou, která poskytuje stravovací
služby i dalším sociálním a zdravotnickyim za ízením. Naše stravovací asistentka stravu
pak upravuje podle individuálních potreb a p ání pacient .

Hospic poskytuje paliativní hospicovou péči prevážně pro pacienty s onkologicklimi
nemocemi v terminálním stadiu.

Provozujeme rovněž p jčovnu kompenzačních pomťrcek. Tato slouží hlavně verejnosti
(naši pacienti mají v době pobytu jakékoliv pom cky zdarma).

Poskytujeme i poradenství či psychologickou pomoc nejen príbuzn m našich pacientri.
Součástí tlim pracovník je i rehabi!itační sestra (paIiativní rehabilitace), duchovní
a psycholog.

Hospic v Bohnicích je umístěn v zahradě, kterou mají pacienti k dispozici, v klidném
prostredí, na okraji areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. V nedávné době jsme

navázali spolupráci s Ate!iérem socha ství UPRUM a byly nám zapťrjčeny do zahrady práce

student tohoto ateliéru.
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Z izovatelem hospice bylo občanské sdružení Hospic Štrasburk, které vzniklo v roce 1994.
lniciátorem jeho založení byla česká jurisdikce Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

Valná hromada o.s. Hospic Štrasburk v roce 2013 provedla transformaci z občanského
sdružení na obecně prospěšnou spoIečnost (o.p.s.). Hlavním vykonnlim (statutárním)
orgánem je rediteI/ka a vrchoInyim orgánem správní rada.

V roce 2015 setrva!o vedení o.p.s. ve stejném složení, až na jednu vy,ijimku.

Ředitelka o.p.s.

Správní rada o.p.s.

Dozorčí rada o.p.s.

sekretá správní rady

MUDr. Hana Šrámková

MUDr. Vladimír Němec, KCLJ

Dr. Aleš Bluma, GCLJ (neformálně od prosince 2015)

Milada schubertová

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, KCLJ

vladimíra suchardová

MUDr. Veronika Vesecká

JUDr. Tomáš Kordač, KLJ



Už zase mám psát v roční zprávu?

Ano, už zase, už je za námi další rok, to znamená
už 19 let existence našeho bohnického hosplce,
kterli byl otev en jako druhyi hospic v republice po
hospici v Červeném Kostelci. Rok 2015 nebyl ničím
zvláště u jimečn , jsme zvyklí bojovat o finance
každ rok, takže nám to p ijde už normální. A|e
normální by to biit nemělo a to je potreba všude
ríkat a o to bojovat. Nestačíme vlastními prostredky
pokryít celli rozpočet, nem žeme, když p íjmy od
ZP pokryjí jen zhruba 50 % náklad . Jsme bohužel
závislí na dotacích od rťrznlich institucí a jejich
vliše je stályim bojem a stálou neznámou pro náš hospic každy,i rok. U nás je hlavním
prispěvateIem MHMB tedy pro neznalé, Magistrát hI. m. Prahy, kteryi nám pomáhá již
radu tet, jen je prob!ém v časové ose. Je to tím, že my začínáme v |ednu každ, rok s nulou
na čtu a musíme p ežít jen s našimi vydělan mi prostredky v podstatě do konce června,
než p ijde dotace, jak tomu bylo tento rok. A to je krušné, protože dlužíte každému, na
koho se podíváte. Takže děkujeme našlm dodavatel m, že to s námi pril roku vydrželi
a že nám dodávali léky, zdravotní materiál, že nám vozili jídlo a prali prádlo atd...
a všechno na d!uh. A to by asi blit nemělo, že?

Ale v naší práci nejde jen o peníze, v první radě jsou to naši pacienti, na které myslíme,
o které se staráme a chceme, aby se u nás cítili dob e a aby tu naš!i klid a vyrovnání se
s životem, lidmi kolem sebe, aby odcházeli z tohoto světa v míru a v pokoji. A proto bych
našim pacientťrm p ála, aby se k nám dostali d íve, než na několik posledních dnťr, nebo
hodin svého života a aby tak měli možnost se ohlédnout životem zpátky a bilancovat co
bylo, co se povedlo a co ne p íliš a co by se dalo treba ještě napravit.

Děkujeme všem p íznivcri, všem, kterí nám pomohli radou, financemi nebo jinyim

zpťrsobem a kterí nám drží palce.

Praha-Bohnice
MUDr. Hana Šrámková, editelka

edite!ky...
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V Hospici Štrasburk v Praze Bohnicích pracuji 15 let, zprvu jako vedoucí !ékar a později
jako primár. Mym prvním setkáním s realitou práce v hospici byla, nikoliv každodenní
práce s těžce nemocn mi a umírajícími pacienty, na to jsem byI pripraven, a proto jsem
šeI ho hospice pracovat, aIe setkání s dvěma muži v montérkách s hasáky v ruce, kterí
priš!i odmontovat domovní pIynoměr s tím, že není zaplaceno za odběr plynu, v krátk ch
intervalech po sobě následovaIo opakované vypínání teIefonu, upomínky, že není
placeno to či ono. Tato situace, i když v poněkud jin ch formách, trvala prakticky ceI ch
15 Iet, možná s vrijimkou jednoho či dvou let p ed uvedením do provozu Hospice
v Malovické na Praze 4. Bud'se nedostávalo finančních prostredk , anebo se platily dluhy
za "neoprávněnou hospitalizaci" nemocnyich v hospici v Malovické a za pochybná
manaŽerská rozhodnutí min. vedeníhospice. Presto tyim pracovník hospice celyí,ch dlouhlich
a huben ch 15 let pracoval, pečoval o těžce nemocné, umírající pacienty, kter m poskytoval
péči na soIidní odborné, a to jak lékarské, tak i ošet ovatelské rovni.

Dovolím si rozebrat príčiny současného stavu. Péče nemocnlim je poskytována na
požadované urovni, samozrejmě p i využití zásad hospodárnosti, učelné farmakoterapie
a nepl tvání jak mikoIiv prost edky, bez oh]edu na omezené zdroje. Mám uctu k práci
celého hospicového tlimu, počínaje naším domovníkem, uk!ízečkami, pracovníky v recepci
a na stravovacím seku, ošetrovatelkami a sanitári, sest ičkami a lékari. Nemohu vynechat
ani nové (od roku 2011) vedení Hospice Štrasburk, kterému se, alespoň doufám, poda ilo
toto za ízení zachránit pred likvidací.

Na současné situaci se podílí několik faktorrj, některé lze kva!itním managementem
ovlivnit, a některé, ať se management snaží,jak chce, ovlivnit nelze. Je zde nepochybn
podíl špatného manažerského rozhodnutí o vybudování Hospice v Malovické na Praze 4,
jeho provoz jako součást Hospice Štrasburk, potud ovIivnitelná rozhodnutí.

Ale co je podstatné, je zceIa nedostatečné ocenění hospicové péče ze strany plátce,
validní data o nákIadech na péči byla již pred !ety, v pilotním projektu pro VZP v r. 2005,
plátci dodána. P esto trvalé podfinancování hospicové péče trvá. Za ízeníje tak prakticky
trvale odkázáno na ,,milodary" ze strany MPSV, Magistrátu hl. m. Prahy a městskyích částí.
Díky zato, ale určitě zcela racionální a transparentníby bylo financování provozu, podIe
skutečnlich nákladťr z ve ejného zdravotního pojištění.

DovoIte, abych končil parafrází Martina Luthera Kinga, jeho slavn m - ,,mám sen", že
jednou bude hospicová péče hrazena transparentně a dostatečně z verejného zdravotního
pojištění tak, jak si těžce nemocní, umírající lidé zas|ouží.

Roman Procházka, primá hospice



pohledem Lazariána

Rok 2015 byl pro naši obecně prospěšnou spoIečnost po p edchozích letech konečně
klidnější, ato z něko!ika d vodtj. Ponejprv se mírně zklidnila naše ekonomická situace.
Nadále jsme sice závislyimi na dotačních titulech (to ostatně asi budeme vždy). Žádosti
o dotace se nám ceIkem uspěšně darí. Tedy v tom smyslu, že prokážeme nezbytnost
potreby dotačních prost edkrj na provoz a tyto prost edky nám jsou priděleny ve vliši,
která právě tak tak dorovná obvykl propad mezi p úmy a vy,idaji.

V da!ším se nám, myslím, v roce 2015 stabilizova! pracovní kolektiv a vztahy mezi vedením
hospice a zaměstnanci jsou klidné a podnětné.

Bylo již také nezbytné věnovat se trochu budově samotné - st echa a její krytina již
pot ebovaIy opravu, Současně s tím jsme i zateplili pridu, takže se nám jistě sníží i nákIady
na vytápění v zimních měsících. Rovněž nejbližší oko!í či spíše exteriér budovy doznává
postupně pot ebnyich uprav či oprav. Hospicovou zahradu jsme doplnili o květiny, vstupní
prostor nízkého schodiště také ožil květinami a p ibylo ještě i pevné zábradlí.

V srpnu 2015 jsme sjednaIi dlouhodobou spolupráci s pražskou škoIou UMPRUM a její
studenti spolu se svlimi profesory nám umístili do zahrady t i školní práce, které príjemně
ladí s naší zahradou a její klidnou atmosférou. V pravách celkového prost edí hospice
bychom chtěli pokračovat i v dalším období.

Samoz ejmě ale nejd ležitějšíje stálá a nep etržitá péče v našem hospici. Tedy, abych se
vyjád il p esně v pojmech obvyklych - hospicová paliativní péče. Za ni patrí velikli dík
všem, kte í pracují v našem hospici predevším v p ímé péči o pacienta - ]ékari, sestričky
v če]e s vrchní sestrou a staniční sestrou, všechny ošet ovatelky a ošetrovate!é (pacienti
si jmenovitě některé velmi chvá!í). K dobrému chodu celého hospice svou d ležitou
a potrebnou prací prispívají i všichni ostatní - pracovnice recepce, dámy zajištující uk]id,
stravovací provoz a samoz ejmě i správce budovy. Těm všem je treba aIespoň na tomto
místě poděkovat.Zdá se totiž, že mají Hospic Štrasburk skutečně za svťrj a podIe toho
pristupují ke své práci.

7a 18 let existence hospice v Bohnicích (1. 1. 1998-31.12.2015) prošIi jeho zdmi tisíce
pacientri. Skutečně tisíce - vždyť za poslední období mezi roky 2009-2015 to bylo p es
3.300 pacientťl. Snad jsme jim všem ulehčili poslední období jejich života.

JUDr. Tomáš Kordač KLJ
Praha-Bohnice 7 . 6. 2016



Pohledem pracovnice

Minulli rok využilo naší péči p es 215 pacientťr. Snad si každyi dokáže p edstavit jakyí je

to obrat a kolik práce to obnáší. Velik obdiv si zas!ouží právě naši zaměstnanci, kterí
pracují v p ímé péčl o pacienty. PosIední dobou máme zdravotně ,,těžší" pacienty, kterí
vyžadují skutečně profesionální péči na nejvyšší urovni a prímá péče tak vyžaduje velkou
fyzickou námahu a značné psychické vypětí v práci s pacienty.

D ležité pro nás je, že pacientrim i rodinám se u nás líbí a to nejen péče samotná, ale
i celkové prostredí, jako zahrada, k!id, celkovyi pocit domácího zázemí.

Dle mého názoru se vždy pacienti těší na dny, kdy dochází rehabilitační pracovnice, která
provádí paliativní rehabilitaci. Ta pacient m mnohdy jen dobr m slovem a nakažIivou
dobrou náladou dodává energii a naději do dalších dntj jejich života.

Též se snažíme pacientrim zpríjemnit pobyt v hospici kadernicklimi a pedikérsk;imi
službami a ijinyími sezonními aktivitami.

Pokud se mám ohIédnou, rok 20'l5 mi prinesl změny v soukromém i profesním životě.

Predně to bylo zahájení kombinovaného studia na VOŠ Sociálně-právní. Než jsem se

stačila ,,vzpamatovat" z p ijetí na vyšší ško!u a zahájení školní docházky, už jsem zdolávala
zkoušky prvního a druhého semestru. Díky prístupu a podpore mého pracovního kolektivu
jde studium snadněji a já jim za to moc děkuji.

Od minulého roku mi pribyl další zpťlsob relaxace a ,,duševní hygieny", stala jsem se

tetou a tak čas se synovcem mě plně nabíjí. A v tomto čase si uvědomuji koloběh života
- zrození a umírání.

P eji všem pevné zdraví a hodně si!.

Dana Havlová, sociá!ní pracovnice
Hosplc Štrasburk o.p.s.



Kód NZIS Odd. / Počet lrjžek
88500 Hosp. Pha 8-Bohnice / 25

Kód NZIS Odd, / Počet lrjžek

P íjem Propuštěn Zem elí
210

Počet
ošet ovacích dnrj

(oo1

obložnost
voÁ

prrjměrná

ošet ovací
doba

88500 Hosp. Pha 8-Bohnice / 25 7216 78,94



celkem 210



věkové složenípacientrj v roce 2015

80

60

40

Z0

0

60+
70+

80+
90+

pacienti - muži l ženy v roce 2015

45

40

35

30

2s

30+ 90t

7]

.12



Ředitel/ka:

Právník, zástupce editele:

Lékari:

vrchní sestra:

Zdravotní sestry:

Rehabilitace:

Ošet ovatelky, sanitá ky, sanitá i:

Sociá!ní pracovnice:

Teehnieko- :CIspod;ár ti pracovní*!:
Ekonom:

Správce lT

Sekretá ka/hospodá ka:

Mzdová učetní:

Recepční:

údržba, zahrada:

Úklid:

Stravovací provoz:

Externí pracovník:

Duchovní:

MUDr. Hana Šrámková

JUDr. Tomáš Kordač

MUDr. Roman Procházka,

MUDr. Richard Krombholz

MUDr. Jaroslav VeIan

Mi!ada Schubertová

Markéta Blahníková, Ji ina Černá

Marie Denková, Maria Kočiščáková

MirosIava Kočová, Lenka Mášová

Dagmar Městková, Helena Řeháková

Jana vršková

Olga Suchánková

Bc. Jan Adam, Jirí Macura, Jana Mikešová

Jaroslav Mínár, Eva Mrkosová

Lucie Mrkosová, Anna Novotná

Barbora ŠindeIárová, Eva Trnovská

Martina U!lrichová, Karo!ina Vagacká

Dana Havlová

lng. Darina Rybárová

Josef Mesani

vladimíra suchardová

Marie Bártová

Marie Činková, lng. Ji í Ková

stanislav Růržička

Alena Hrabánková, Jana Zikánová

Anna R žičková

PhDr. Václav Červenka

!ng. Jan Kofroň



Slovo ekonoma...

Rok 2015lze označit z mého pohledu pro fungování Hospice
Štrasburk za uspěšn . Vím, že ve světle skutečnosti, že
hospoda ení hospice skončilo ztrátou, by se mohlo toto
tvrzení zdát nadnesené, ALE...

Poda ilo se nám Hospic Štrasburk ekonomicky stabilizovat.
A to je více než dobré.

Vyrovnali jsme se s hospodá sk mi ,,stíny minulosti" (revize
VZP, vratky príspěvkrj na péči...). Také jsme díky tomu mohli
mírně nav šit mzdy zaměstnanc .

A v neposlední radě se poda ilo začít s nutn mi opravami budovy hospice (zatepIení,
oprava st echy, osvětlení, topení, oken...).

Pevně vě ím, že se nám podarí v nastoleném trendu pokračovat a podmínky pro naše
klienty i zaměstnance nadále zlepšovat. Neobejde se to bez pokračující podpory ze strany
Hlavního města Prahy, městskyích částí, společností i jednotlivcr]r anl bez obětavosti
a trpělivosti zaměstnanc .

Moc vám všem děkuji.

lng. Darina Rybá ová
ekonom Hospice štrasburk o.p.s.



položka v tis. Kč

spot eba materiálu a drobnyi DHIM 2.439

spot eba energií 741

prodané zboží 18

opravy a udržba

cestovné

reprezentace

služby 1.726

mzdové náklady 10.009

odvody z mezd 3.366

ostatní zákonné soc. náklady

poplatky, daně, p íspěvky 38

pojištění 100

ostatní 1.233

odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 1.507

odpis pohledávky 53

NÁKLADY CELKEM

platby pacient

21.691

2,926

p íspěvek na péči dle z. č. 108 2.834

platby ZP 9.895

tržby z prodeje služeb 35

tržby za zboží 16

ostatnívlinosy

věcné dary

čerpán í víceletlich dar 1.400

grant MČ Praha 1

príspěvek MČ Praha 6 61

príspěvek MČ Praha 3 140

p íspěvek MČ Praha 7

p íspěvek MČ Praha 8

p íspěvek MČ Praha 9 25

dotace MČ Praha 10

dotace HMP 2015 4.000

VÝNOSY CELKEM 21.523

ZTRÁTA CELKEM _ 168



Napsali i príbLtzní...

Paradoxní je, jak pečlivě se p ipravujeme na tydenní dovolenou ve srovnání s tím, jak se
vťlbec nep ipravujeme na cestu, z níž není návratu.

Tato myšlenka mne začala pronásledovat, když mému tátovi diagnostikovali rakovinu
plic v pokročilém stádiu a kdy již domácí péče nás blízkych nestačila ulehčit ttl ,,poslední
cestu".

Začali jsme se zajímat o zdravotně-sociální za ízení, které by mohlo pomoci zejména
v k (lčelu tišící a tedy paliativní péče, abychom tátu mohli zbavit zejména fyzické bolesti.
A tak jsem objevila Hospic Štrasburk, jehož hlavním náplní je maximálně zlepšit kvalitu
života v jeho závěrečné fázi, pomoci se člověku p ipravít na jeho poslednícestu a umožnit
důstojné umírání. A to všechno se splnilo v prípadě mého tatínka, ktery byl do posledního
vydechu klidn , bez bolesti, v kruhu své rodiny.

Dokud jsem nebyla prímo konfrontována touto zkušeností, myslela jsem, že jen ádové
sestričky se dokážou tak nezíštně a pečlivě starat o pacienty v terminální fázi života. Ted'
jsem se p esvědčila, že i civilní personál poskytuje svym klientům (a nejen pacientťlm, ale
i jejich p íbuznym) stejnou laskavou péči, tolik empatie, že p i rozhodování o nástupu
do nového zaměstnání jsem bez váhání dala p ednost nabídce stát se součástí tohoto
(tžasného kolektivu obětavych lidí p ed anonymní u ední práci.

Tím se mi potvrdila pravdivost p ísloví, že všechno zlé je pro něco dobré. V neštěstí nad
ztrátou svého tatínka jsem našla práci blízkou mému srdci, která mně naplňuje pocitem
morálního uspokojení.
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V roce

ěry *d fyzle <3ie : *sgh d* j* Ťis. č
Graham Johnston, Jitka Ma!á a Martin MaIyi, Lenka Svozilová, Jitka svobodová,
lng. Anton Dubec, Jan Lichtenberg, Jirí Klatovsk , Hana Halamová, Mgr. Martin Kubica

ary *d 5ra *k3te * * ca* 3 tix, č
Jitka Kvapilíková, Daniela Kramá rová,lng. Vlastislav Bartoněk, Věra štolbová

*ry r;*vni*k ah *s*
YVES ROCHER, spol. s r.o.

DlPPER s.r.o.

Termetal s.r.o.

Národní divadlo (sbírka zaměstnancrj)
ROZVAHA s.r.o.

PAX s.r.o.

VAR|US Praha s.r.o. yA vanus

Granty a Dotace

MĚsTs ' čÁst pRAHA 9

PRAHA
I

f

IĚsTsrA Clsr



1. Mohyla - autor Josef Frúhauf, 2O15

2. Van Goghriv gryf - autor Matouš Lipus, 2013



3. Myslbek - autor Aleš Novák, 2012



VŠem, kte í nás v roce 2015 obdarovali, nebo nás jinak podporiIi, pat í naše skutečně
velké a srdečné poděkování a naše nejhlubší cta.

Hospic Štrasburk

T

r
t
*

21



22



F"i*SP e TRŘsEIJRK
Bohnická 12157,181 00 Praha 8-Bohnice

!Č: 51 383457, DlČ: CZ 61383457
č.u.: 19-560 133 0227 / 0100
ka nce l a r@h osp icstrasb u rk.cz
recepce@hospicstrasbu rk.cz
sekreta ri at@ h osp icstrasbu rk.cz
recepce tel.: 283 105 511

recepce fax: 283 105 577

sekretariát tel.: 283 105 578
sociáIní pracovnice tel.: 283 105 576
lD schránky: yhtfxrq
1lťllJ\ňj= h *s pi e*tr*sb * *k, ee




