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Sicvc reditelky

VáŽení p átelé,

máme za sebou další rok existence ,,našeho hospice",
kteni měljiŽ osmnácté narozeniny a pro mne je to jiŽvíce,
neŽ 3 roky, kdy stojím v jeho čele. Za tu dobu jsme zaŽili
jiŽ mnoho změn v systému financování, ale hospicová
péče není stále ještě ukotvena v systému zdravotně-
sociální péče, coŽ je opravdu zaráŽqící. P es r zné pro-
klamaoe politich.ich p edstavitel , jak je d leŽitá a dokonce
prioritní péče o naše staré a nemocné spoluobčany.
Dokonce i od našeho pana presidenta jsme slyšeli slova
o tom, jak by se měla hospicová péče podporovat. Ale
v praktickém kaŽdodenním Životě hospice to opravdu
vidět není a tak neustále bojujeme o p eŽití, bojujeme o to, zda budeme mít finance, abychom zajistili
kaŽd měsíc mzdové prost edky pro personál, kter se stará o těŽce nemocné a umírající pacienty.
U kaŽdého z hospicového t1 mu je profesní nasazení akaŽdodenní psychickázátěŽ obrovská' Taková,
kterou si zdravy7 (pracující) člověk jen těŽko p edstaví.

Ale protoŽe ie to opravdu ,,náš hospic", ale aby nevznikl omyl, s vlastnictvím budovy to nemá nic
společného, snaŽíme se všichni, abychom v něm udrŽeli provoz a abychom všem těm, kte í naši pomoc
skutečně pot ebují a o které se jejich rodina nem Že z nď1rŮznějších dt]tvodťt postarat doma, poskytli ty
nejlepší sluŽby hospicu a snad jim dali ještě něco navíc.

Nemohu samoz ejmě ve vyiroční zprávé jen Žehrat na nedostatek financí. Mění se politické systémy,
politické representace, priority, atd. Ztjstává snaha lidí, touha pomáhat a nenechat se zválcovat
byrokracií a bojovat rok co rok o p eŽití. Znovu a znovu. A vě it, Že uŽ p íští rok, po další reformě sociální
péče to bude jiné. A samoz ejmě lepší. Hospic nem Že existovat bez pomoci státu, protoŽe zdravotní
pojišťovny hradí jen cca 50% náklad a zbylé prost edky se získávď1í jak od pacientťr a ze sociálních
príspěvk , tak i z dotací a grant , které se nám poda í získat az darŮ fysick ch i právniclqich osob.

Setkáváme se p i práci i s adou positivních věcí, školí se u nás hodně mlad ch lidí, většinou studentrj
Karlovy University, kte í mají velkou chuť do práce a chtějí pomáhat nemocn m. o Vánocích nám
studenti Arcibiskupského gymnasia v Praze p išli i zahrát azazpívat a všichni jsme byli nadšeni s jak m
nasazením a chutí predvedli své vystoupení. Navázalijsme spolupráci i s Vysokou uměleckoprrimyslovou
školou o moŽné v1izdobě zahrady, obklopující hospic, několika sochami z dílny studentťr.

Prejme si tedy do budoucna, aby byla konečně hospicová péče ukotvena v systému zdravotní péče,
aby to nebyla popelka v koutě, a aby se tak našly prost edky na to, abychom našim pacientťlm doprávali
co nejd stojnější doŽití, takové, jaké bychom chtěli dop át sami sobě či sv m blízk1im a abychom
nemuseli bojovat měsíc co měsíc o finance na qiplaty zaměstnanc m.

Závérem děkuji všem p átel m hospice, všem, kte í nám pomáhají adrŽí palce.

Praha _ Staré Bohnice, květen 2015
MUDr. Hana Šrámková
editelka o.p.s.
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Ltižkov hospic v Praze 8 - Bohnicích poslq1tuje své sluŽby jiŽod 1. 1. 1998. Má 25 lťrŽek (23 jednolťrŽkornch
pokojti a 1 dvoulťtŽkovyi). KaŽdy pokoj má prist lku pro prespání pYíbuzn ch či p átel pacientri; na
pokojích je televize, telefon a pripojení k internetu (Wi-Fi). K dispozicije kompletní sociální bezbariérové
za ízenÍ na kaŽdém pokoji. objekt má i 2 koupelny pro hygienu imobilních pacientŮ. Nábytkem na
pokojích je spíše hotelového typu, včetně polohovacích postelí.

Hospic funguje v režimu nep etržitého provozu 24 hodin denně po cel1i rok. Strava je dováŽena a je
p ipravována specializovanou odbornou firmou. lťierá poskytuje stravovací sluŽby i dalším sociálním
a zd1avotnick m za ízením.

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

Provozujeme rovněŽ pťrjčovnu kompenzačních pomucek. Tato slouŽí hlavně ve ejnosti (naši pacienti
mají v době pobytu jakékoliv pomucky zdarma).

Poskytujeme i poradenství ěi psychologickou pomoc nejen p íbuzn1im našich pacient . Součástí
t1im pracovník je i rehabilitačnísestra (paliativní rehabilitace), duchovní a psycholog.

Hospic v Bohnicích je umístěn v zahradě, lcterou majípacienti k dispozici, v klidném prost edí, na okraji
areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. V nedávné době jsme navázali spolupráci s Ateliérem
socha ství UPRUM a byly nám zapujčeny do zahrady práce studentu tohoto ateliéru.



*i*n*v*'-li-,- á t.-i,, ;"..-,"i 'tl'Jl ! ''ť

ZYizovatelem hospice bylo občanské sdruŽení Hospic Štrasburk, které vzniklo V roce 1994. lniciátorem

jeho zaloŽení byla česká jurisdikce Řadu sv. Lazara Jeruzalémského.

Valná hromada o's. Hospic Štrasburk v roce 2013 provedla transformaci z občanského sdruŽení na

obecně prospěšnou společnost (o.p.s.). Hlavním v1ikonnyim (statutárním) orgánem je editel/ka a vrcholn1im

orgánem správní rada.

V roce 2o14 setrvalo vedení o.p.s.ve stejném sloŽení, aŽnajednu v]jimku.

Ředitelka o.p's.

Správní rada $"p.s"

Bczorčí rad* e'p"s.

Sekretá správní rady

MUDr. Hana Šrámková

MUDr' Vladimír Němec, KCLJ
MUDr. Henrieta Tondlová, DLJ + (do Srpna 2o14)

Milada Schubertová

Doc. MUDr. Zdeněk Susa, KCLJ
VladimÍra Suchardová
MUDr. Veronika Vesecká

JUDr. Tomáš Kordač, KLJ
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Slovo hospic pochází z latinského hospitium' coŽ lze p eloŽit jako hostinec, r]tulek, ubytování. S tím souvisí
slovo hospitalis, česky pohostinny'

Starověká a st edověká hospitia vznikala často podél v znamn1 ch cest. Poutníci v nich nalézali
odpočinek, těhotné Ženy na cestách zde mohly v klidu porodit, nemocní se tu bud'uzdravili, nebo mohli

v klidu zem Ít. Ve st edověku byla hospitia častou součástí klášterŮr. Šlo tedy o zaízení, která p edcházela
jak dnešním nemocnicím, tak hotelum a ubytovnám.

Za zqínku stojí, Že se o něčem takovém dočteme i v Bibli, a to v Evangeliu podle Lukáše. Ve druhé

kapitole se píše, Že Matka BoŽí Panna Maria se svatym Josefem v Betlémě nenašli ubytování. Místní
hospitia nefungovala nebo bylo plno. A tak se JeŽíš narodil ve stáji mezi zvíYátky (Lk 2, 7).v desáté
kapitole téhoŽ Evangelia najdeme podobenství o milosrdném Samaritánovi. Ten ošet í zraněného poutníka,

odveze ho do nejbliŽšího ub tovaciho zaízení a zde mu predplatí další péči (Lk 10' 30-35).

Moderní hospice se objevu 1í ve 20. století' Jejich posláním je poskytování paliativní péče nevyléčitelně
nemocn17m.Zaprvnítakové zaízení lze pokládat St. Christopher s Hospice, kteryi byl uveden do provozu

V roce 1967 v Lond ně.

Během myich studií na léka ské fakultě v letech 1975_81 jsem se ani jednou se slovem hospic nesetkal.

V té době u nás nic takového neexistovalo. Slovo hospic tehdy nepat ilo do lékarské terminologie
a neuváděly ho ani lékarské slovníky. Nevyléčitelně nemocní pacienti byli často prekládáni do Léčeben
dlouhodobě nemocn ch, kde ne vŽdy byly ideálnípodmínky. Paliativní péče samoz ejmě existovala, ale
ne jako samostatn1i obor. Poslrytovala se v rámci té či oné specializace. Lékarská etika se na fakultě
p ednášela spíše okrajově.

Socialismus neměl rád to, co poklád al za beznadějné. VŽdyt socia|istické zdravotnictví bylo udajně to
nejlepší na světě. TakŽe nevyléčitelná nemoc. duševníči tělesny handicap, či dokonce smft - to všechno
se odsouvalo kamsi stranou a neslušelo se o tom mluvit nahlas.

V prípadě váŽné, zvláště onkologické diagnosy nebylo zvykem pravdivě informovat pacienta. Diagnosa
se sdělovala rodině, pacient sám b1ival vŠelijak utěšován a pravda se obcházela. V rámci lékarské etiky
se to prezentovalo jako milosrdná leŽ (doslova ..zboŽn áleŽ" - pia fraus). S poznámkou, Že v bezohledném
kapitalismu se diagnosa sděluje otev eně. protoŽe tam jde o majetek. Pacient pry musí napsat závě'ť.

a urovnat své majetkové poměry. V praxi šlo často o pr hledné v mluvy a trapné vytáčky. Paliativní
v kon by7val vydáván zaradikální (napríklad pri neoperabilním nádoru Žlučov ch cest dostal pacient po
operaci Žlučovyi kámen ze zásob na oddělen|. Placebo či analgetikum se prezentovalo jako kausální
léčba. Někdy to yypadalo, Že lékar hraje divadlo a pacient p edstírá, Že mu věrí. A našli se pacienti, kte í
se ozvali poznámkou typu: ,,Nedělejte ze mě blbce''.

Změnu p inesl ažrok '1989 a následn áléta. Paliativní medicina se stala samostatn m oborem. Zásluhou
MUDr. Svatošovévznikáu nás jako první Hospic svaté AneŽky České v Červeném Kostelci. A za několik

let po něm se z iniciativy Řaou sv. Lazara otvírá V roce 1998 téměr současně Hospic Štrasburk v Praze
a Hospic sv. Lazara v Plzni.

MUDr. Vladimír Němec KGLJ
člen správní rady o.p.S.
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Rok 201 4byl pro naše občanské sdruŽení po p edchozích letech tak trochu novy. Bylo potrebí uklidnit
a stabilizovat náš kamenn hospic v Bohnicích po ekonomické stránce, ale predevším ochránit ho proti
v kyv m v oblastech zdravotnictví a sociální politiky, kte4ich se v kaŽdém ohledu a období Vysoce
dot]ikají jakékoliv změny v rjst ední politické sfé e - volby, změnapolitické reprezentace, změna pohledu
na paliativní péči, změny p ístupu k sociálním sluŽbám, ale i neměnn p ístup k hospic m, k jejich
postavení ve sfé e zdravotních a sociálních sluŽeb. Plánťr nakaŽdy rok b vá mnoho - směl ch a ještě
smělejších - poh íchu však hospicová péče zrjstává tak trochu stranou pozitivních změn. No, alespo ,

Že ta naše..,,karavana" stále ještě jde.

Mnoho z děníve společnosti mákaŽdodennívliv na hospice' Z{ména pak změny v regionální politice,
ale i v té vrcholné. Dovoluji si ovšem vyslovit názor, Že dosud Žádná z těchto změn _ a Že jich za dobu
existence hospicu (zahě4ení provozu 1998) či za dobu existence našeho občanského sdruŽení (zal.1994;
2013 transformace na o.p.S.) bylo _ nep inesla zásadní pozitivní změnu.

Zaplat Pán B h, ale stále jsme tu a stále _ díky práci p edevším zdravotnického a ošet ovatelského
personálu - poskytujeme své sluŽby _ a snad i ke spokojenosti pacient a jejich blízk1ich. Rozhodně
díky pat í všem zaměstnanc m hospicu _bezjednoho kaŽdého bychom nemohli sluŽby hospice
poskytovat v takové kvalitě, jak je poskytujeme. A myslím, Že je to skutečně vysoká urove sluŽeb, coŽ
nám ostatně potvrdily i kontroly, které u nás byly. Byt si nemyslím, Že stát a jeho orgány by měli b1it tím,
kdo Úrove hospicovyich sluŽeb hlídá a garantuje' Domnívám se, Že my máme sami na sebe větší nároky
a poŽadavky státu by měly b1it jen jak msi nezbytn m minimem.

Jako kaŽdoročně jsme věnovali velkou pozornost dotačním a grantoWm ízením u jednotliv11ich subjekt
poskytujících dotace, abychom tak dali dobni p edpoklad k finančnímu zajištění provozu hospice i v roce
2015.

Zde je t eba íci, že jiŽ tradičně stál pracovní kolektiv hospice v Bohnicích pracuje velmi kvalitně, coŽ
se nám vrací predevším ve velmi pozitivních odezvách od p íbuznych pacientťr i od pacientťr samotnyich.

Zde je t eba íci, Že jiŽ tradičně stál pracovní kolektiv, zejména hospice v Bohnicích pracuje velmi
kvalitně, coŽ se nám vrací p edevším ve velmi pozitivních odezvách od príbuzn ch pacientri.

Rok 201 4byl rovněŽ 1. cel m kalendá ním rokem existence transformované obecně prospěšné společnosti.
Ne všemu tato transformace prospěla (nap . učetní oblast), ale v zásadě nás jako subjekt tato forma
posunula na vyšší level. A zejména z hlediska veškeryich dotačních a grantovych ízeníse jedná o formu
z nejvhodnějších.

Za 17 let existence hospice v Bohnicích (1 . '1 . 1998 - 31 . 1 2. 2014) prošlo jeho zdmi cca 3'150 pacient ,

coŽ je, domnívám se, Úctyhodné číslo. Vypovídá to, bohuŽel o tom, Že smrt a umírání je stále součástí
Života kaŽdého člověka. Ať uŽ se společnost chová ke srn'm nemocn m a umírajícím jakkoliv nedob e, naše
snaha pomoci drjstojně a S umenšením všech bolestí uzav íttěŽké období života má stále svou naléhavost.

Praha, 3. 6. 2015

JUDr. Tomáš Kordaě KLJ
sekretá správní rady o.p.s.
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Pl'*[iicd i'lruŽití i ŮŽkového forrc u
v hospicov1ich domech o-p.s. Hospic Štrasburk v roce 2a14

K d Nzls odd. / Poěet l žek P íiem Propuštěn

88500 Hosp. Pha 8 - Bohnice / 25

K d Nzls odd. / Počet l žek

225

Počet
ošet ovacích dnťr (oD)

207

obloŽnost v % Pr měrná
ošet . doba

1B

88500 Hosp. Pha 8 - Bohnice / 25 7 446 81 ,40 32,66



Statistika 2O1 4

Pacienti Hospice Štrasburk v roce 2014
celkem 225

Věkové složení pacientri v roce 2014



Pacienti - mužilŽeny v roce 2f.14
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Zarněstnanci o,p,S' Flcspic Strasburk V roce 2o1 4

Reditel/ka:

Právník, zástupce editele, sekretá spr. rady o.s':

Vrchní sestry:

Zdravotní sestry:

Rehabilitace:

ošet ovatelky, sanitá ky, sanitá i:

Sociální pracovnice:

Tech nicko-hospodárští pracovn íci:
ekonom:
správce lT
sekretá kalhospodá ka:
mzdová učetní:
recepční:
udržba, zahrada:
uklid:
stravovací provoz:

Externí pracovník:

Duchovní:

MUDr. Hana Šrámková

JUDr. Tomáš Kordač

MUDr. Roman Procházka
MUDr. Richard Krombholz
MUDr. Jaroslav Velan

Milada Schubertová

Markéta Blahníková, Ji ina Černá
Marie Denková, Maria Kočiščáková
Miroslava Kočová, Lenka Mášová
Dagmar Městková, Helena Řeháková
Jana Vršková

olga Suchánková

Bc. Jan Adam, František Belanec
Josef Holeček, Ji í Macura, Jana Mikešová
Jaroslav Miná , Eva Mrkosová
Anna Novotná, Petra Šestáková
Barbora Šindeláro v á, Ev a Trnovská
Mar1ina Ullrichová, Karolina Vagacká

Dana Havlová

|ng. Darina Rybárová
Josef Mesani
Vladimíra Suchardová,
Marie Bártová
Marie Činková, lng. Jirí Kovár
Stanislav RťtŽička

Alena H rabán ková, Jana Zikánov á
Anna R Žičková

PhDr. Václav Červenka

!ng. Jan Kofro
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Flospoda ení obou hospicu (Strasburk - Bohnice, Hospic Malovická} v roce 2a14

položka v tis. Kě
spot eba materiálu a drobn;i DHlM 2.200
spot eba energií 783
prodané zboží 16

opravy a ÚdrŽba '198

reprezentace

sluŽby 1.633
mzdové náklady 11.283
odvody z mezd 3.275
ostatní zákonné soc. náklady

poplatky, daně, p íspěvky 49
pokuty a penále

pojištění 98
ostatní 47
odpisy dlouhodobého nehmot. a frnrot. rilae:ku 3.284
odpis pohledávky 1.164
NÁKLADY oELKEM

platby pacientr)

24.O41

3.114
p íspěvek na péči dle z. č. 108 2.191
platby ZP 10.163
trŽby z prodeje sluŽeb 33
trŽby za zboŽí 11

ostatní 94
nadační p íspěvky 35
věcné dary

dary od soukr. osob 230
dotace MPSV 2014 2.516
čerpání víceletyich darŮ 1.641
príspěvek MČ Prah a 6 2014 63
príspěvek MČ Praha 3 61

p íspěvek MČ Praha 8

p íspěvek MČ Praha 9 25
dotace HMP 2014 2.200
Y trtOSV CELKEM 22.427

ZTRÁTA GELKEM - 1.614
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Rok 20'1 4 byl prvním rokem, kdy se provoz Hospice Štrasburk o.p.S. vrátil tak ríkajíc do stanch kolejí.
Naše společnost tedy vykonávala činnost opět jen v jednom hospici a to v budově hospice v Bohnicích.
Pokud bychom uplynul1i rok hodnotili pouze nazákladě hospodárského vrisledku. snadno bychom mohli
nabyit dojmu, Že nepat il k nejlepším. Je t eba si ale uvědomit, Že poměrně vysoká ztrátaje tvo ena
v podstatě odpisem pohledávek vznikl1ich p ed rokem 2011 a náklady na odstupné pro zaměstnance
hospice Malovická,I<tery jsme byli nuceni uzav ít, tedy tzv. ,,zátěŽí minulosti."

Ekonomickou situaci kaŽdé organizace je však nutné hodnotit zejména ve vztahu k perspektivě
budoucího fungování. Atady bych ráda ekla, Že Hospici Štrasburk o.p.s. se poda ilo problémy minul ch
let a z nictr ptynoucí dopady do hospoda ení p ekonat a v současnosti je to stabilní zaízení schopné
plně a kvalitně plnit Účel zajak mbylozízeno.

Závěrem bych ještě krátce chtěla p ipomenout, Že Hospic Štrasburk o.p.s. je nezisková společnost,
závislá na podpore a štědrosti dárc ze strany státu, Hlavního města Prahy, městsk1ich částí, nadací
a V neposlední adě jednotliv ch soukromníkrj a společností a na obětavosti zaměstnanc . Moc Vám
všem děkuji a doufám , Že nám zachováte p íze i do príštích let'

Ing. Darina Rybá ová
ekonom Hospice Štrasburk o.p.s.



Dary

Dary od fyzick ch osob do 10 tis. Kč

Baranková Petra, Fadrhoncová Marie, Mgr. Frantálová Dana, Richard Genzer, Homolová Hana,
Hejtmánek Vladimír, He mánek Karel, Hrkalová Markéta, Kalistová Marie, Klatovsk}7 Ji í' olmerová
Zuzana, Mach Martin, Nohejlová lrena, Rumlová Renata, Pavlík Tomáš, Svárovská Květa, S1 korová
Karolina, Vav iěková Helena, Vartech. Tomáš, Widtman Jan, Netušilová Marie, Vondrášek Milan lng.,

Kendík Tomáš lng., Kubát Josef, Kubica Martin

Dary od fyzick ch osob nad 10 tis. Kě

Kvapilíková Jitka, Jarošová Svatava

Dary právnick1 ch osob

Nadace olgy Havlové

EXXONMOBIL BSC CZECHIA s.r"o.

Národní divadlo (sbkka zaměstnanc )

Termetal s.r.o.

Transfinance a.s.

Společnost pro studijní cesty a seminďe s.r.o.

Spolek DEJAVU

ADV s.r.o.

ROZVAHA s.r.o.

PAX s.r.o.

GABON PRAHA s.r.o.

VARIUS Praha s.r.o. \A rarius

Vojensk1i a špitální Řád sv. LazaraJenrzalémského, Česh. velkoballivik



Granty a Dotace

ffifi ffi*ffi*ffi**

\N
Ví'bor dobré vťrle

MESTSKA
CAST
PRAHA9

illR Městská částlb Praha I

VŠenr dárcŮnr srdeČně děku1eme'



FoděKo',iár^ii

Všem, kte í nás V roce 2014 obdarovali. nebo nás jinak podporili, pat í naše skutečně velké a srdečné
poděkování a naše nejhlubší ucta.

Hospic Strasburk



,,.-\ l-í\ty

HosP!c ŠrRnseuRK
Bohnická 12/57
181 00 Praha I - Bohnice

lČ: 61 383457, DlČ: CZ 61383457
č.Ú.: 19-560 133 0227 / 0100
kancelar@hospicstrasbu rk. cz
recepce tel. 283 105 511

recepce fáx 283 1o5 577
lD schránky: yhtfxrq
www. hospicstrasbu rk.cz


