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Co je Hospic

Hospic Štrasburk je zdravotně sociálním zařízením, ve kterém erudovaný personál pečuje o pacienty
v terminální fázi onkologických onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína
vyčerpala všechny své možnosti léčení a vyléčení.
Je ovšem třeba i říci, že obecně hospic není LDN, není domovem pro seniory, není nemocnicí a také není
sanatoriem ani lázeňským zařízením.
Stěžejní je v hospici pomoc od bolestí a dalších symptomů nemoci - psychologických, sociálních a duchovních
potíží. Cílem paliativní péče je snaha o co nejlepší kvalitu života pacientů a jejich rodin v době pobytu
v hospici a citlivý a ohleduplný přístup k pacientům a respekt k jejich důstojnosti.
Hospic přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala své možnosti a nepostačuje, či není možná péče
v domácím prostředí. Péči v domácím prostředí podporuje Hospic Štrasburk půjčováním pomůcek a případně
poradenskou službou.
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Hospic Štrasburk

Lůžkový hospic v Praze 8 - Bohnicích poskytuje své služby již od 1. 1.1 998. Má 25 lůžek (23 jednolůžkových
pokojů a 1 dvoulůžkový). Každý pokoj má přistýlku pro přespání příbuzných či přátel pacientů; na pokojích
je televize, telefon a připojení k internetu (Wi-Fi). K dispozici je kompletní sociální bezbariérové zařízení na
každém pokoji. Objekt má i 2 koupelny pro hygienu imobilních pacientů. Nábytek na pokojích je spíše hotelového typu, včetně polohovacích ošetřovatelských lůžek.
Hospic funguje v režimu nepřetržitého provozu 24 hodin. denně po celý rok. Strava je dovážena a je připravována specializovanou odbornou ﬁrmou, která poskytuje stravovací služby i dalším sociálním a zdravotnickým
zařízením. Naše stravovací asistentka stravu pak upravuje podle individuálních potřeb a přání pacientů.
Hospic poskytuje paliativní hospicovou péči především pro pacienty s onkologickými nemocemi v terminálním
stadiu.
Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních pomůcek. Tato slouží hlavně veřejnosti (naši pacienti mají
v době pobytu jakékoliv pomůcky zdarma).
Poskytujeme i poradenství či psychologickou pomoc nejen příbuzným našich pacientů. Součástí týmů
pracovníků je i rehabilitační sestra (paliativní rehabilitace), duchovní a psycholog.
Hospic v Bohnicích je umístěn v zahradě, kterou
mají pacienti k dispozici, v klidném prostředí, na
okraji areálu Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.
V minulosti jsme navázali spolupráci s Ateliérem
sochařství UPRUM a byly nám zapůjčeny do zahrady práce studentů tohoto ateliéru – Van Goghův
gryf, bysta sochaře Myslbeka a skulptura s názvem
Mohyla.

Opravili jsme a zprovoznili kašnu (oboustrannou)
ve zdi v zahradě hospice, která ve shodné podobě
osvěžuje vzduch v parných letních měsících i na
veřejném chodníku za zdí hospicové zahrady.
V hospici tak máme příjemné zátiší nejen k odpočinku zaměstnanců, ale hlavně pro relaxaci pacientů
a jejich blízkých.
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Orgány o.p.s. Hospic Štrasburk

Zřizovatelem hospice bylo občanské sdružení Hospic Štrasburk, které vzniklo v roce 1994. Iniciátorem jeho
založení byla česká jurisdikce Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.
Valná hromada o.s. Hospic Štrasburk v roce 2013 schválila transformaci z občanského sdružení na obecně
prospěšnou společnost (o.p.s.). Hlavním výkonným (statutárním) orgánem o.p.s. je ředitel/ka a vrcholným
orgánem správní rada.
V roce 2019 bylo vedení o.p.s. v tomto složení:
Ředitelka o.p.s.

MUDr. Hana Šrámková

Správní rada o.p.s.

MUDr. Vladimír Němec, KCLJ, Dr. Aleš Bluma, GCLJ
Milada Schubertová

Dozorčí rada o.p.s.

František Maršíček, Vladimíra Suchardová
MUDr. Veronika Vesecká

Zakladatel o.p.s.

MUDr. Hana Šrámková

Sekretář správní rady

JUDr. Tomáš Kordač, KLJ

Od 1. 1. 2020 pak došlo ke změně na pozici ředitele o.p.s.. Tím se stal JUDr. Tomáš Fr. Kordač. KLJ.
Dosavadní ředitelka MUDr. Hana Šrámková se stala zástupcem ředitele.
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Slovo nastupujícího ředitele

Vážení přátelé,
Milí sympatizující,
Kolegové,

Uzavřeli jsme rok 2019, který byl již 22. rokem existence Hospicu Štrasburk. Tato doba představuje dlouhé roky
působení druhého nejstaršího hospicu v České republice, který pečuje o pacienty v terminálním stadiu nemocí.
Jaký pro nás byl rok 2019? Řekl bych – ničím výjimečný, a přece. Jako obvykle jsme řešili doﬁnancování naší
činnosti v dalším kalendářním roce, použili jsme granty a dotace, které jsme obdrželi od donátorů na náklady
v roce 2019. Bez těchto prostředků bychom nemohli naše služby zajistit.
Z vlastních prostředků se nám podařilo opravit okenní parapety a okapy, které jsme měli ještě z mědi a které
nám byly koncem roku 2018 odcizeny přímo z budovy a za provozu. Za účelem větší míry ochrany jsme po
technických konzultacích doplnili osvětlení vnějšího pláště budovy tak, aby žádná ze stěn našich dvou budov
nezůstávala ani v noci neosvětlená. To přispělo i k většímu pracovnímu klidu nočních směn.
Vláda také v roce 2019 rozhodla o navýšení prostředků na mzdy zdravotnického personálu a toto mírné
zvýšení mělo svůj odraz v navýšených úhradách z veřejného zdravotního pojištění. Následně jsme toto zvýšení
přenesli do mezd středního zdravotnického personálu.
V péči o pacienty se, myslím, snažíme stále zlepšovat. Dílčím důkazem je i již v předchozím roce zajištěná
nová dodavatelská ﬁrma pacientské i zaměstnanecké stravy. Po počátečních starostech spojených s touto
změnou se nám kvalita stravy, řekl bych, velmi zlepšila a i pacienti mají možnost výběru chuťově nepoměrně
lepší stravy.
Pro další období nám tak zbývá ještě plánovaná rekonstrukce vjezdové brány hospicu a i „malé“ vstupní
branky, které určitou obnovu a snad i modernizaci potřebují. Stejně tak bychom chtěli provést obnovu
vnitřního vybavení pacientských pokojů. Snad se nám v dalších obdobích na toto bude dostávat prostředků.
Závěr roku 2019 nám také přinesl dvě okolnosti, které obě, věřím, se i do budoucnosti ukáží jako pozitivní.
Jednou z nich bylo sdělení VZP, že již nemusíme pojišťovnu opakovaně žádat o „svolení s pokračování hrazené
péče“ u těch pacientů, kteří jsou u nás déle, než bylo lze vzhledem k jejich diagnose a její prvotní prognóze
předpokládat. A současně se nemusíme již proﬁlovat jako výlučně onkologický hospic.
Tou další okolnosti byl fakt, že dr. Hana Šrámková, dlouhá léta ředitelka hospicu byla na vlastní žádost
uvolněna s funkce ředitelky a správní rada zvolila od 1. 1. 2020 na její doporučení mne, jejího dosavadního
zástupce. Paní dr. Šrámková však neodešla zcela z práce v Hospici Štrasburk, ale zůstává na pozici zástupce
ředitele a jakéhosi neformálního „prvního poradce“.
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Zde bych chtěl paní MUDr. Haně Šrámkové vyslovit veliký dík. Za dobu téměř deseti let ve výkonu funkce se
jí podařilo hospic nejprve vyvést z velmi těžkého období po roce 2010 (po předchozím řediteli) a následně
i vést hospic permanentními úskalími stále nedobrého ﬁnancování v systému veřejného pojištění, personálních
problémů a péče o naše budovy hospicu.
Nejsložitější je situace s ošetřujícím personálem vzhledem k již tradičně nařízenému zvyšování mezd a proti
tomu k nedostatku ﬁnančních prostředků na toto zvyšování. Paliativní hospicová péče není, bohužel, atraktivní
ani pro lékaře a zdravotní sestřičky, a stejně tak ani pro další pečující personál. Nezachraňujeme životy,
neoperujeme, ale pomáháme „jen“ důstojně odcházet.
Konečně bych rád poděkoval za práci všem našim zaměstnancům, jak těm, kteří se věnují přímé péči, tak
i všem ostatním, kteří zajišťují chod našeho hospicu. Bez vás všech bychom nemohli fungovat. Konečně velký
dík patří i všem našim sponzorům a dárcům.
Praha, Staré Bohnice 20. 6. 2020
JUDr. Tomáš Fr. Kordač, KLJ
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Slovo vrchní sestry

Hodnocení roku 2019 píši v době, kdy celý svět, tedy i Českou Republikou pohltil
fenoménem SARS-CoV2 způsobující nemocnění Covid 19. Zdravotníci (tedy i já)
jsou doslova zahlceni informacemi, zaváděním či rušením mimořádných opatření
a zajišťováním dostatečného množství ochranných pomůcek pro personál. Je pro
mě poněkud obtížné odtrhnout se od “Covidových“ informací a objednávek, které
ovládají můj pracovní život a zavzpomínat na to, jaký byl rok 2019 vlastně
pohodový.
Je všeobecně známé, že pro pacienty a jejich blízké je nejpodstatnější vysoká kvalita poskytované
ošetřovatelské péče, která je zajišťována kvalitními a neunavenými kolegy v přímé péči. I přes celostátní
nedostatek sestřiček se nám, v roce 2019, podařilo udržet a stabilizovat personál. Myslím, že je to dáno
tím, že máme především dobrý kolektiv, příjemné prostředí, kvalitní (někdy až nadstandardní vybavení), ale
i nárůstem mzdy.
Svět ošetřovatelství se každým dnem vyvíjí a posouvá dál. Co platilo loni, může být dnes již passé. Vědomosti,
které nám kdysi stačily, mohou být dnes již zastaralé. I my se chceme posouvat dál. Proto v roce 2019 některé
naše kolegyně absolvovaly intenzivní kurz pro sestřičky v paliativní ošetřovatelské péči. Další sestřičky
absolvovaly stáž v jiném zařízení hospicové péče. Výsledkem je, že jsme schopni poskytovat moderní,
bezpečnou a kvalitní ošetřovatelství v paliativní péči.

I přes letní vedra jsme v září uspořádali, pro naše pacienty a jejich blízké, tradiční táborák, který se konal
v příjemné atmosféře na naší zahradě s opékáním buřtíků. V prosinci přišel za našimi pacienty Mikuláš,
čert a Andílek. Rok 2019 jsme již tradičně ukončovali sérií Adventních koncertů pro naše pacienty přímo na
pokojích. Vystoupení zajišťovaly děti z různých základních škol a oddíl malých skautíků Praha 8.
Vážení kolegové, dovolte, abych Vám touto cestou poděkovala za vaše pracovní nasazení (někdy až
neuvěřitelné) v roce 2019. Díky výkonům každého z Vás je náš Hospic Štrasburk veřejností vnímán jako top
zařízení.
Přeji nám všem dostatek sil, trpělivosti a ﬁnancí, které nám umožní realizovat náročné cíle v roce 2020.
S úctou a přátelským pozdravem,
Mgr. Eva Pavlíčková
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Slovo sociální pracovnice

A nastal čas se opět poohlédnout za uplynulým rokem…
Každý rok, již deset let za sebou, mi přináší něco nového, smutného ale i veselého. Ve své práci se neustále
mám čemu učit a nebylo tomu jinak ani v loňském roce.
V čem byl pro mě jiný, je především fakt, že se stále častěji stává, že přijímáme pacienty i v mladém věku.
Tyto situace jsou vždy ještě o něco náročnější a člověk si musí připomínat, že je potřeba radovat se z každého
dne, kdy jsme my i naši blízcí zdraví. Velkým přínosem mi ale bylo zjištění, že je kolem mne a v našem
hospicu zejména stále dost lidí, kteří jsou ochotni pomáhat, a to tehdy, kdy je to potřeba a tam kde je
potřeba. Za všechny bych ráda zmínila nadaci Dobrý Anděl, se kterou jsem pro náš hospic navázala
spolupráci a usnadnila poklidný a důstojný odchod ze života u nás v hospici, mladé pacientce z rodiny, která
by si pravděpodobně nemohla dovolit hradit naši denní taxu. Tyto situace mě stále přesvědčují, jak velký
smysl naše práce má. Na druhé straně je stále nezbytné připomínat pacientům a jejich blízkým, že sociální
pracovník a jeho pomoc je tu právě pro ně.
A já jsem moc ráda, že mí kolegové jsou zároveň i přáteli. Společně totiž můžeme těžce nemocným lidem
v tomto tíživém období nejvíce pomoci. Přejme našemu hospici, aby se mu toto nelehké poslání podařilo
plnit i v následujících letech.
Dana Havlová, DiS.
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Pacienti Hospice Štrasburk 2019

celkem 250

MUŽI
39 %
112
ŽENY
61 %
138

Věkové složení pacientů v roce 2019
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Zaměstnanci Hospice Štrasburk v roce 2019

Ředitelka

MUDr. Hana Šrámková

Zástupce ředitelky

JUDr. Tomáš Kordač

Lékaři

MUDr. Roman Procházka - primář, odborný garant
MUDr. Richard Krombholz
MUDr. Jan Hajíček

Vrchní sestra

Mgr. Eva Pavlíčková

Staniční sestra

Lenka Mášová

Zdravotní sestry

Mgr. Markéta Blahníková, Maria Kočiščáková
Miroslava Kočová, Lenka Mášová, Dagmar Městková
Helena Řeháková, Jana Vršková, Naděžda Vodrážková
Mgr. Lucie Nováková, Marie Pavelková, Lucie Vlašicová

Ošetřovatelky, sanitářky, sanitáři

Jiří Macura, Jana Mikešová, Eva Mrkosová
Anna Novotná, Barbora Šindelářová
Karolina Vagacká, Petra Šestáková, Jana Havlová
Blanka Kladivová, Kamila Metić, Jan Švára
Jakub Tomšů

Paliativní rehabilitace

Olga Suchánková

Sociální pracovnice

Dana Havlová, DiS.

Technicko-hospodářští pracovníci:
Ekonom
Sekretářka/hospodářka
Mzdová účetní
Recepční
Údržba, zahrada
Úklid
Stravovací provoz
Externí pracovník

Ing. Darina Rybářová
Kateřina Hribová
Marie Bártová
Mgr. Marcel Važanský, Helena Novotná, Helena Bláhová
Stanislav Růžička
Alena Hrabánková, Jana Zikánová
Anna Růžičková
PhDr. Václav Červenka, psycholog

Duchovní

Ing. Jan Kofroň
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Přehled využití lůžkového fondu v roce 2019

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

Příjem

Propuštění

Zemřelí

233

15

218

Hospitalizovaní
celkem
250

Počet
Ošetřovacích
dnů
7874

Obložnost
v%
(OD)
86,30

Průměrná
ošetřovací
doba
31,50

Kód NZIS Odd. / Počet lůžek

88500 Hosp. Pha 8-Bohnice / 25

Oproti roku 2018 nám v roce 2019 vzrostla průměrná ošetřovací doba o dva a půl dne. To přesto, že jsme
v roce 2019 měli proti roku 2018 jen o dva pacienty více. Tato skutečnost napovídá tendenci směřující
k delším hospitalizacím.

Délka hospitalizací za rok 2019
Počet dní hospitaliace
0–4
5–7
8–14
15–30
31 a více
Celkem
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Počet hospitalizací = počet pacientů
36
34
52
58
70
250

Četnost %
14,40
13,60
20,80
23,20
28,00
100

Hospodaření Hospice v roce 2019

Položka
spotřeba materiálu a drobný DHIM
spotřeba energií
prodané zboží
opravy a údržba
cestovné
reprezentace
služby
mzdové náklady
odvody z mezd
zákonné sociální náklady
poplatky, daně, příspěvky
pojištění
odpisy dlouhodobého nehmotého a hmotného majetku
ostatní
NÁKLADY celkem

v tis.Kč
3 798
760
38
450
8
12
2 094
13 160
4 737
173
42
117
1 483
24
26 896

Příjmy
platby pacientů
příspěvek na péči dle zák. č. 108
platby ZP
tržby z prodeje služeb
tržby za zboží
ostatní výnosy
dary
dotace MČ Praha 1
dotace MČ Praha 3
dotace MČ Praha 4
dotace MČ Praha 6
dotace MČ Praha 7
dotace MČ Praha 8
dotace MČ Praha 9
dotace MČ Praha 10
dotace MČ Praha 11
dotace MČ Praha 14
dotace MČ Praha 18
čerpání víceletých darů
dotace HMP
dotace MZDR
VÝNOSY celkem
ZTRÁTA celkem

3 357
2 571
14 965
20
28
15
19
60
45
40
50
20
35
28
20
35
18
1 400
3 993
100
26 819
-77
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Dary od fyzických a právnických osob 2019

Dary nad 50 tis. Kč
Zuzana Kovářová, Ing. Václav Srba
Dary fyzických osob nad 10 tis. Kč
Jitka Kvapilíková, Pavel Sytař, Tomáš Fr. Kordač, Robert Trnka, Milan Jiráň, Viola Augustýnová, Andrea
Vesecká, Jiří Hromadník, Ludmila Kozicová, manželé Herdegenovi
Dary fyzických osob do 10 tis.Kč
Martin Černý, Jaroslava Čermáková, Ladislav Kolář, Jiří Klatovský, Helena Horáková, p. Čermák, J. Jírů,
Tomáš Lang, Lenka Svozilová, Simona Pipková, p. Labadidi, pí Krautwurmová, Lukáš Vytlačil OSLJ, Jiří Černý,
Mgr. Ladislav Štorek, Zdenka Eichelmanová, Pavel Sklenář, Jitka Polívková, Friedrichovi, Eva Bukačová,
p. Dittmayer, Eva Ryšavá, N.N., N.N.
Granty a Dotace

Všem dárcům srdečně děkujeme.

16

Všem, kteří nás
v roce 2019 obdarovali,
či jakkoliv jinak podpořili,
patří naše skutečně
obrovské a srdečné poděkování
a naše nejhlubší úcta.
Hospic Štrasburk

Kontakty

HOSPIC ŠTRASBURK
Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8-Bohnice
IČ: 61383457, DIČ: CZ 61383457
č.ú.: 19-560 133 0227 / 0100
kancelar@hospicstrasburk.cz
recepce@hospicstrasburk.cz
sekretariat@hospicstrasburk.cz
recepce tel.: 283 105 511
recepce fax: 283 105 577
sekretariát tel.: 283 105 578
sociální pracovnice tel.: 283 105 576
ID schránky: yhtfxrq
www.hospicstrasburk.cz
facebook: Hospic Štrasburk, zdravotní a sociální služby
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Hospic Štrasburk o.p.s.
Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8 - Bohnice

