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CO je hOspiC

Hospic Štrasburk je zdravotně sociálním zařízením, ve kterém zkušený a odborně erudovaný personál
poskytuje služby hospice (pečuje) o pacienty v terminální fázi převážně onkologických onemocnění (poskytuje
se péče i interním a neurologickým pacientům v terminálním stádiu nemoci). Hospic poskytuje paliativní
lékařskou a ošetřovatelskou péči těm, u nichž medicína již vyčerpala všechny možnosti léčení a snahy
o vyléčení.
Je ovšem třeba i říci, že obecně hospic není LDN, není ani domovem pro seniory, a právě tak není nemocnicí
a není ani sanatoriem ani lázeňským zařízením či rehabilitačním zařízením.
Stěžejní je v hospici pomoc od bolestí (jakékoliv – fyzické, psychické) a dalších symptomů nevyléčitelné
nemoci - psychologických, sociálních i duchovních potíží. Cílem paliativní péče je snaha o co nejlepší kvalitu
života pacientů a jejich rodin v době pobytu v hospici (v posledním období života) 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 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. 1998. 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 od ﬁrmy LINET.
Hospic funguje v režimu nepřetržitého provozu 24 hod. 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 (přijímáme však i pacienty interní a neurologické v terminálním stádiu nemoci).
Provozujeme rovněž půjčovnu kompenzačních a zdravotních pomůcek. Tato služba slouží hlavně veřejnosti
a rodinám pacientů, kteří z jakýchkoliv důvodů chtějí zůstat ve svém domácím prostředí (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 ekumenického zaměření a psycholog.
V hospici běží i dobrovolnický program a několik proškolených dobrovolníků, mezi kterými je i odborná
klinická psycholožka s dlouholetou praxí, dochází týdně za našimi pacienty.
Hospic Štrasburk ve Starých 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 zahrady hospice (chrlič kašny evokuje logo Hospicu Štrasburk), 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.
Pro úplnost informací o hospicu je vhodné zmínit, že máme i vlastní kapli – Kaple sv. Lazara, která je běžně
otevřená pro pacienty a jejich blízké. Kaple sv. Lazara tak trochu propojuje život v hospici s bezprostředním
okolím hospice, když jedenkrát týdne zde náš hospicový kaplan vede bohoslužbu, které se účastní i farníci
z blízkého okolí.
Hospic v nedávné době zřídil i Knihovnu, která má nejrůznější tituly opravdu širokého zaměření a je určena
k především k rozptýlení mysli našich pacientů a jejich blízkých.
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slOvO ředitele

Vážení přátelé, milí sympatizující, kolegové,

Uzavřeli jsme rok 2020, který byl již 23. rokem existence Hospicu Štrasburk. Tato doba představuje dlouhé
roky působení našeho hospicu, jako druhého nejstaršího hospicu v České republice, který pečuje o pacienty
v terminálním stadiu nemocí.
Jaký pro nás byl rok 2020? Byl to především rok pandemie koronaviru. A stejně, jako celou společnost
i hospic a naši práci (právě tak, jako i osobní život každého z nás) do značné míry určoval a ovlivňoval po
celý rok 2020. Od jara bylo méně přijímaných pacientů. Bylo méně pacientů z nemocnic, bylo i méně
pacientů z domova. Byli jsme nuceni omezovat návštěvy našich pacientů, což nepřispělo k jejich psychické
pohodě, o kterou se vždy snažíme.
Bohužel nám také odešly některé sestřičky, jiné si snížily úvazek, takže jsme se během léta 2020 dostali do
personální krize (navíc v době dovolených). Vedení hospice po důkladné úvaze od září navýšilo tarifní mzdy.
Bylo to opravdu nezbytné zejména u středního zdravotnického personálu, neboť jsme skutečně nebyli
konkurence schopní na trhu práce mezi všeobecnými sestrami. Státem dotované „covidové“ odměny
(zejména pro personál hospicu v přímé péči) a právě tak neřízené navyšování platů ve fakultních či na
veřejné rozpočty napojených nemocnicích nám ovšem toto námi provedené zvýšení mezd personálu hospicu
do značné míry degradovalo. I přesto se nám byť na krátké období (snad i díky několika zaměstnaneckým
beneﬁtů a celkovému prostředí našeho hospicu) podařilo přemluvit několik sestřiček, které k nám nastoupily
a závěr roku tak byl provázen klidnějším střídáním služeb a péčí o vzrůstající počty pacientů v hospici.
I v roce 2020 jsme k úhradě běžných provozních nákladů využili granty a dotace, které jsme obdrželi od
donátorů, a kterých nám bylo vskutku třeba, neboť stále platí, že příjmy z veškeré naší činnosti nepostačují
na úhradu všech nezbytných nákladů spojených s provozem hospicu.
V péči o pacienty se snažíme neustále zlepšovat. Především stále rozvíjíme snahu pomoci pacientům od
bolestí, které provází jejich onemocnění. Snažíme se stále rozvíjet i komunikaci s pacienty a jejich blízkými,
neboť se setkáváme s tím, že pacient a za časté i jeho blízcí mají zkreslená očekávání ohledně prognózy
zdravotního stavu nebo i v otázce charakteru péče v hospici či celkového přínosu pobytu.
V průběhu roku 2020 jsme konečně rekonstruovali vjezdovou bránu hospicu a připravili i opravu malé
vstupní branky. Obě tato přístupová zařízení již obnovu potřebovala.
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V průběhu roku 2020 jsme pokračovali již v roce 2019 započaté přijímání (se souhlasem pojišťoven)
pacientů s neonkologickými nemocemi, byť onkologičtí pacienti stále převažují. Díky tomu (neonkologickým
terminálním pacientům) se mírně změnila práce zdravotnického personálu (péče je v tomto smyslu náročnější).
Nejsložitější tak zůstává situace s ošetřujícím personálem. 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.
V období tohoto roku pokračovala i velmi milá pomoc ze strany Českého Velkobailiviku Vojenského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, který nám prostřednictvím svých členů zajistil opakované
dary ochranných pomůcek, roušek, ale i nápojů a dárků pro sestřičky a sanitářky. Řád nám věnoval
i moderní kávovar pro personál hospicu, takže nyní jako beneﬁt zaměstnancům provozujeme kafetérii.
Závěrem bych rád poděkoval za práci všem našim zaměstnancům, jak těm, kteří se věnují přímé péči, tak
i všem ostatním, kteří zajišťují činnost našeho hospicu. Někteří ze zaměstnanců jsou u nás již dlouhá léta
a nadále zůstávají oporami kolektivu. I vzdor všem nesnázím s ﬁnancování každoročního fungování hospicu.
Bez vás všech bychom nemohli naše služby poskytovat. Konečně velký dík patří i všem našim sponzorům
a dárcům, zejména těm, kteří své dary opakují.
Praha, Staré Bohnice 12. 7. 2021
JUDr. Tomáš Fr. Kordač, LL.M., KLJ
statutární ředitel
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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 2020 bylo vedení o.p.s. v tomto složení:
Ředitel o.p.s.

JUDr. Tomáš Fr. Kordač, LL.M., KLJ

Správní rada o.p.s.

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

Dozorčí rada o.p.s.

František Maršíček, Vladimíra Suchardová
MUDr. Veronika Vesecká

Zakladatel o.p.s.

MUDr. Hana Šrámková, zástupkyně ředitele
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slOvO vrChní sestry

Rok 2020 byl pro nás všechny více jak výjimečný. Českou Republiku, tak jako celý svět, zasáhla pandemie
čínského viru SARS-CoV2 způsobující nemocnění Covid 19. Pandemie nás pohltila celoročně se všemi svými
dopady, které byly během minulého roku (bohužel i současného) nespočetněkrát probírány ze všech
světových stran a možných zči nemožných úhlů pohledu. Na jaře 2020, kdy propukla první vlna pandemie,
se všechna naše spolehlivá protiepidemiologická opatření začala hroutit a nastoupila stará dobrá metoda
pokus – omyl. Ze dne na den byly naše profesní životy (i osobní) řízeny centrálními protiepidemickými
restrikcemi a opatřeními. A všichni jsme se učili za pochodu. Domnívám se, že v této době si většina z nás
sáhla hluboko do rezerv svých možností. Vzhledem k tomu, že jsem věčná optimistka, tak v životě hledám
ty lepší stránky. Během pandemie jsem zažila zvláštní pocit úlevy, že v tom nejsme sami. Prvně to bylo
během první jarní vlny, kdy u našeho hospice zvonili neznámí lidé a nosili nám doma ušité roušky, posílali
občerstvení a říkali nám „holky držte se“. Další věc, kterou jsem si uvědomila, bylo to, že nás lidi, pandemie
obnažila. Najednou nezbýval čas na předem vymyšlené či hrané role. Pod tlakem pandemie lidé ztráceli
(nebo odkládali vědomě či nevědomě) svoje masky a naplno se začali projevovat - kdo je pohodlný, kdo
trpělivý či netrpělivý, kdo je týmový hráč, kdo snáší stres, kdo je oslabený, kdo kreativní.
Pro mě velice cenné zjištění.
I přes pandemii běžel standartní provoz hospice. Bohužel pod vlivem pandemie museli naši pacienti (a my
s nimi) oželet náš tradiční táborák, nepřišel Mikuláš s čertem ani neproběhly Adventní koncerty. Co se
nám však povedlo, bylo zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“. Jde o projekt Nadačního fondu Českého
rozhlasu. Ježíškova vnoučata plnila přání našich pacientů v čase vánočním. Vedle hmotných dárků vznikalo
pro naše pacienty mnoho zážitků na podkladě on-line setkání obdarovaného = pacienta s dárcem =
Ježíškovým vnoučetem.
Největším pozitivem loňského roku je pro mě však zjištění, že jsem se o své podřízené mohla (a můžu)
kdykoliv opřít a nespadnout. A další faktem je, že jsem si uvědomila, jak neuvěřitelně smysluplnou práci
děláme.

S úctou a přátelským pozdravem,
Mgr. Eva Pavlíčková
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slOvO sOCiální praCOvniCe

Tak nastal čas se opět poohlédnout za uplynulým rokem…
Každý rok, již jedenáct 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 roce 2020. Ba co víc, loňský rok byl pro celou společnost
a hospic právě tak úplné novum. Pandemie koronaviru nás všechny přiměla sáhnout si na dno svých
psychických sil a zejména v pracovní sféře hledat nové varianty práce, nové přístupy. V tom byl tedy rok 2020
zcela jiný. Všichni jsme byli v neustálé obavě z nákazy virem, jak u sebe, tak svých blízkých a samozřejmě
u pacientů. Omezení návštěv v hospici bylo zejména psychicky vysilující pro pacienty samotné, kteří trpěli
absencí kontaktu se svými blízkými. Z těchto nešťastných podmínek vznikaly situace, které byly nesnadné
k řešení a velmi složité ke komunikaci. Kontakt pacientů a jejich blízkých jsme tak v hospici umožnili díky
nákupu tabletů a také díky darům dvou tabletů zprostředkovaným Centrem paliativní péče. Připojení na
internet a komunikace prostřednictví sociálních sítí či přímo pomocí videohovorů alespoň trochu uvolnilo
napětí, které naši pacienti a jejich blízcí prožívali v dobách největší lockdownů.
Opět se mi však potvrdilo, že u nás v hospici je stále dost lidí, kteří jsou ochotni pomáhat a činit i něco
navíc, a zejména tehdy, kdy je to velmi potřebné.
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.
sociální pracovník hospicu

10

paCienti hOspiCe Štrasburk 2020

celkem 181

MUŽI
44,2 %
80
ŽENY
55,8 %
101

věkOvé slOžení paCientů v rOCe 2020
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ZaměstnanCi hOspiCe Štrasburk v rOCe 2020

Ředitel

JUDr. Tomáš Fr. Kordač, KLJ

Zástupce ředitelky

MUDr. Hana Šrámková

Lékaři

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

Vrchní sestra

Mgr. Eva Pavlíčková

Staniční sestra

Lenka Mášová

Zdravotní sestry

Mgr. Markéta Blahníková, Maria Kočiščáková
Miroslava Kočová, Dagmar Městková, Jana Vršková
Naděžda Vodrážková, Mgr. Lucie Nováková
Marie Pavelková, Lucie Vlašicová, Alžběta Krásnohorská
Eva Kaiserová

Ošetřovatelky, sanitářky, sanitáři

Jana Mikešová, Eva Mrkosová, Barbora Plchová
Karolina Vagacká, Petra Šestáková, Jana Palová
Blanka Kladivová, Jan Švára, Jakub Tomšů
Jarmila Anderlová, Lenka Kalvachová
Renata Štundlová, Martina Černovská

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, Vladimír Janoušek
Alena Hrabánková, Jana Zikánová
Anna Růžičková, Petra Chlpíková
PhDr. Václav Červenka, psycholog

Duchovní

Ing. Jan Kofroň
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přehled využití lůžkOvéhO fOndu v rOCe 2020

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

Kód NZIS Odd. / Počet lůžek

88500 Hosp. Pha 8-Bohnice / 25

Příjem

Propuštění

Zemřelí

164

7

154

Hospitalizovaní
celkem
181

Počet
ošetřovacích
dnů
7142

Obložnost
v%
(OD)
81,30

Průměrná
ošetřovací
doba
39,50

Oproti roku 2019 nám v roce 2020 vzrostla průměrná ošetřovací doba o osm dnů. To přesto, že jsme
v roce 2020 měli proti roku 2019 o 69 pacientů méně. Tato skutečnost napovídá tendenci směřující k delším
hospitalizacím.

délka hOspitaliZaCí Za rOk 2020
Počet dní hospitaliace
0–4
5–7
8–14
15–30
31 a více
Celkem
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Počet hospitalizací = počet pacientů
29
30
24
40
58
181

Četnost %
16,0
16,6
13,3
22,1
32,0
100

hOspOdaření hOspiCe v rOCe 2020

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 dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku
Ostatní
NÁKLADY celkem

v tis.Kč
2 810
850
26
1 453
0
9
1 729
16 302
4 560
369
54
134
1 499
27
29 822

Příjmy
Platby pacientů
Příspěvek na péči dle z.č. 108/2006 Sb.
Platby ZP (od zdravotních pojišťoven)
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
Dotace MPSV (covid odměny nezdr. prac.)
Dotace MZdr. (covid odměny zdrav. prac.)
Čerpání víceletých darů
Dotace MHMP (provoz. dot. na 2021)
VÝNOSY celkem
ZTRÁTA celkem

3 135
2 754
15 270
30
17
98
52
80
36
30
26
0
50
50
75
25
50
20
312
1 829
1 400
4 534
29 873
51
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dary Od fyZiCkýCh a právniCkýCh OsOb 2020

Dary fyzických osob nad 10 tis. Kč
Petr Vyhnal, Zuzana Vyhnalová, Drábová Marcela, Jitka Kvapilíková, Pavel Sytař, Daniel Rybář, Ivana Silovská,
prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová, Alena Vokáčová
Dary fyzických osob do 10 tis.Kč
Martina Mamula, Milan Jiráň, Taťána Krejzarová, Jiří Klatovský, Lenka Svozilová, Jan Kaňka, Soňa Mudrochová,
Jitka Polívková, Jana Pašková, Marie Těthalová, Věra Čechalová, Marta Hořelivová (věcný dar), Lada Cinegrová
(věcný dar)
Dary právnických osob
Centrum paliativní péče (věcný dar), Český Velkobailik Řádu sv. Lazara (věcné dary)
Granty a dotace

Všem dárcům srdečně děkujeme.
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Všem,
kteří nás v roce 2020
obdarovali, či jakkoliv jinak
podpořili, patří naše skutečně
obrovské a srdečné poděkování,
veliký vděk 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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Můj tatínek, Václav Zíka, byl klientem hospicu Štrasburk přibližně dva roky. Od
začátku, kdy jsme řešili příjem tatínka a jeho převoz do hospicu z nemocnice
Na Bulovce, jsme vnímali tu skutečnost, že se zaměstnanci hospicu byla příjemná
a přátelská domluva, všichni byli velmi empatičtí a milí a nechali nás v klidu se
vyrovnat s novou situací.
Tatínek nám hned po přeložení na pokoj telefonoval a velmi si pochvaloval jak
zacházení, tak jídlo a personál. A to se nezměnilo po celou dobu. Vždy, když jsme
tatínka přišli navštívit, a musím zde podotknout, že byl pouze na lůžku, měl kolem
sebe čisto a sám umytý vždy v čistém povlečení.
I když pro naši rodinu byla tato doba náročná, musím zde napsat, že při setkáních
se zaměstnanci hospicu, jsem vždy pookřála, jsou slušní, optimističtí a veselí, a to
je při tak náročné práci obdivuhodné.
Velice si vážím toho, že po zhoršení epidemiologické situace, dokázali všichni
zaměstnanci zabránit vniku covidu -19 a možné epidemii do prostor hospicu a my
mohli, za přísných hygienických podmínek, tatínka, do konce jeho života,
navštěvovat.
Díky jim jsme mohli pro tatínka zorganizovat uctivý pohřeb a sezvat na obřad
alespoň část rodiny.
Přeji všem zaměstnancům a klientům hospicu Strasburk, co nejvíce příjemných dní.
Marie, dcera

paní Alenka

