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VÁŽENÍ
PŘÁTELÉ,

podle přísloví se dvakrát do stejné řeky nevstoupí. I život v Asociaci
hospiců plyne a přináší
s sebou změny. Poprvé
vzniká časopis Rovnováha bez přípravy a cenných zkušeností paní Jarmily Neumannové, poprvé jde Asociace za svými
úkoly bez své dlouholeté

1. červen 2012
prezidentky, paní doktorky Svatošové... Každá
změna znamená, že se
noví lidé musí vyrovnat
se svými předchůdci.
A pokud byli tito předchůdci úspěšní, je to úkol
vskutku titánský. Marie
Svatošová stála u zrodu
hospicové péče v českých
zemích. Co většího mohou uskutečnit její následovníci?
Avšak neměli bychom
zapomínat, že jakékoliv
dílo připomíná strom.
Čerpá život a sílu ze svých
kořenů, ale uprostřed lesního porostu si razí svou
vlastní cestu ke slunci.
A tuto cestu neopouští
bez ohledu na nové listí nebo na to, co se děje

kolem. Pokud je les okolo příliš hustý, roste o to
výše, o to rychleji.
Ani Asociace hospiců
nepřestala růst za svým
posláním: podporovat
rozvoj hospicové péče
a sdružovat hospicovou
rodinu. Protože cílem
Asociace stále zůstává
pomoc potřebným – pacientovi a jeho nejbližším.
Pojďme za tímto cílem
i nadále růst společně.
Nejen k tomu Vám přeji
hojnost slunečných letních dní...a občas i trochu
těch mračen, neboť nic živého neroste bez vody.
Jakub Holman,
šéfredaktor
Rovnováhy
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ZPRÁVY Z ASOCIACE

VALNÁ HROMADA APHPP V ROCE 2012
26. 4. 2012 se konala
v Novém městě na Moravě valná hromada
APHPP. Protože mandát
dosavadního představenstva – dle stanov –
vypršel, uskutečnily se
volby. Z nich vzešlé nové
představenstvo má následující složení:
prezident
– Ing. Jakub Forejt
viceprezidenti
– JUDr. Jitka Smejkalová,
MUDr. Pavel Sieber,
PhDr. Robert Huneš
Dosavadní prezidentka
MUDr. Marie Svatošová

již znovu nekandidovala.
Zakladatelce hospicového hnutí všichni přítomní

poděkovali a odměnili vřelým potleskem vše, co pro
hospicové dílo vykonala.

Velké DÍKY, Maruško!
PhDr. Robert Huneš
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Webové stránky
APHPP archivovány
Národní knihovnou ČR
Národní knihovna ČR
je centrální knihovnou
České republiky. Vykonává řídící funkce v síti
českých knihoven a je
univerzálním uchovatelem standardních dokumentů i speciálních
sbírek. Při počtu 6 milionů dokumentů má tato
instituce celoevropský
význam. Archivace dnes
zahrnuje i dokumenty
v elektronické podobě.
Na základě smlouvy, kterou uzavřela APHPP s Národní knihovnou ČR, budou od června roku 2012
archivovány i webové
stránky APHPP. Pravidelná archivace bude prováděna 6x ročně.
JH

NOVÝ ČLEN PŘEDSTAVENSTVA
MUDr. Pavel Sieber
– viceprezident

Absolvent lékařské fakulty v Hradci Králové, atestace 2. stupně z chirurgie,
atestace 1. stupně z anesteziologie, resuscitace a intensivní péče. Držitel licence
pro výkon funkce primáře
v oboru chirurgie, licence
ČLK v oboru urgentní medicína, funkční licence pro
endoskopické metody.

Zakládající člen a předseda Hospicového občanského sdružení Duha
v Hořicích, které provozuje
domácí hospicovou péči.
Místopředseda akreditační komise MZd v oboru
Paliativní medicína.
psie@seznam.cz,
608 151 200.

NOVÝ PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE
Ing. Miloslav Běťák

Absolvent ČVUT FEL Praha, Ashridge College v Anglii, Školy veřejného zdravotnictví (Public Health).
Původním povoláním
konstruktér elektronických
řídících systémů, později
informatik. V období 1990
až 2003 se věnoval problematice ekonomického

řízení firem a působil v různých vrcholových funkcích
v podnikatelské sféře. Od
roku 2004 je ředitelem Diakonie ČCE-hospic Citadela
ve Valašském Meziříčí.
V APHPP působil od jejího vzniku po dvě volební
období ve funkci viceprezidenta.

Rozhovor s novým prezidentem APHPP ING. JAKUBEM FOREJTEM
Ing. Jakub Forejt, který vystřídal na postu prezidenta APHPP MUDr. Marii Svatošovou, je absolventem
Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V letech 1992 – 1994 působil v SKP Plzeň
(1. azylovém domě v Plzni), které poskytovalo pomoc
především bezdomovcům a propuštěným vězňům.
V letech 1999 – 2005 působil v plzeňské pobočce občanského sdružení Naděje. Je zakladatelem Potravinové banky a realizátorem koncepce integrace romské
menšiny. Od roku 2005 působí v Hospici sv. Lazara...

lím si, že asociace je nastavena dobře, opírá se o vynikající lidi, kteří mají přehled, zkušenosti i ochotu
pracovat pro druhé. Chtěl
bych do asociace přivést
více peněz z grantů, které
nejenže pomohou zajistit
provoz, ale budou i pro
většinu členů.

 Jakub Holman: Pane

domil naplno. Ještě, že vedle mne seděla Marie Svatošová. Mohli jsme to cestou
do Prahy probrat, měl jsem
se komu svěřit, měl mě kdo
uklidnit. Jinak je to pro mne
veliká odpovědnost. Přebírat štafetu po takové osobnosti, jako je Marie je velice
zavazující. Nechtěl bych to
dílo pokazit.

 JH: Co naopak nechcete vůbec měnit?
Chtěl bych udržet přátelskou atmosféru, prostředí důvěry a sounáležitosti. Marie Svatošová, jako
prezidentka, byla vynikajícím svorníkem mezi námi
všemi. To si myslím, že je
i mým nelehkým úkolem.

 JH: Je nějaká zásad-

nejvíce potřebují české
hospice?
Potřebujeme vydržet
spolu. Odolat vábení, že

inženýre, byl jste zvolen
do čela Asociace po Marii Svatošové. Jaký to byl
pocit?
Mně to v prvních chvílích vůbec nedošlo. Vedl
jsem jednání valné hromady, měl jsem plnou hlavu
toho, co je ještě před námi,
co jsme už projednali. Hlídal jsem čas, aby vše probíhalo podle domluvy s pořadatelem Ing. Havlíčkem.
Teprve v autě cestou
domů jsem si tu změnu uvě-

ní změna, kterou byste
chtěl v Asociaci provést?
Zásadní určitě ne. Mys-

 JH: Co podle Vás nyní

jinde nebo samostatně
to bude lepší. V našem
společném vystupování
je naše síla. Vím, že každý hospic je jiný, má jiné
problémy, je v jiném prostředí, má jiné důrazy, ale
právě to dělá naší asociaci
jedinečnou a silnou. Potřebujeme nést společnou
odpovědnost za celek. Potřebujeme vidět dál, než
jen k vlastní recepci.

 JH: Máte nějaké univerzální životní krédo?
Nevím, zda se to dá nazvat krédo. Lidský život
není až tak moc dlouhý
a jednotlivé dny utíkají velice rychle. Proto je škoda
každého dne, kdy je zloby
víc než lásky, kdy je víc
tmy než světla.
JH: Děkuji za rozhovor!
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Hospicové občanské sdružení Duha – Hořice
CO DĚLAJÍ HOSPICOVÍ DOBROVOLNÍCI V MAĎARSKU?
Co dělají hospicoví dobrovolníci v Maďarsku? Snaží se! A jak to víme? Zajeli
jsme se tam podívat. Početná skupina (v počtu
tří účastníků) z hořického
hospice nastoupila v neděli ráno na vlak, tedy
nejprve na autobus, neboť
byla výluka, a potom na
vlak do Pardubic a z Pardubic do Budapešti. Po
pohodlné, krásné cestě
nás na nádraží očekávala
koordinátorka dobrovolníků paní Barbara Kalló
z hospicového domu v Budapešti.
Maďarská hospicová
nadace zde zprostředkovala Kurz paliativní péče
financovaný z fondů organizace Open Society
Foundations, jež působí
také v naší zemi. Českou
skupinku doplnila ještě

paní doktorka z hospice
sv. Alžběty v Brně a dalším účastníkem kurzu byl
téměř celý tým poskytující
hospicovou péči v Albánii
v Korče.
V úvodu nás velmi laskavě všechny přivítala
paní Katalin Muszbek,
ředitelka hospice. Přednášející zaměstnanci
hospice nás postupně
seznámili s celou problematikou paliativní péče
v Maďarsku. Měli jsme
možnost prohlédnout si
malý lůžkový hospic, na
chvíli jsme se stali součástí týmu poskytujícího
domácí hospicovou péči.
O paliativní medicíně nám
přednášela externě spolupracující lékařka. Paní
Barbara nám vysvětlila, jak
získávají a pracují s dobrovolníky a seznámila nás

s narcisovým programem
„Fields of hope“ jenž dokáže vtáhnout do hospicové problematiky širokou veřejnost. Měli jsme
možnost porovnat systém
péče fungující v Maďarsku
s naším. Zjistili jsme, že se
potýkáme s podobnými
překážkami. Můžeme se
však z tohoto zahraničního modelu v mnohém
inspirovat.

Také my jsme se stali
účastníky vzájemné diskuze a mohli jsme tak obohatit ostatní frekventanty
kurzu i samotné přednášející.
Po náročném programu
v angličtině jsme v podvečerních hodinách vyrazili
autobusem do centra obdivovat čistou a klidnou,
nádherně rozkvetlou Budapešť. Jsme velmi vděční Asociaci poskytovatelů
hospicové paliativní péče,
zahraničním sponzorům
a našim zaměstnavatelům, za zprostředkování
této zahraniční zkušenosti.
Za náš hospic zajímavosti
vstřebávali: Magdaléna
Kolátorová – sociální pracovnice, Jarmila Urbanová
– sestra, Michal Ludvík –
koordinátor dobrovolníků
a fotograf.

Hospicové občanské sdružení Duha Hořice
nabízí

KURZ PRO PEČUJÍCÍ
o blízkého nemocného člověka v domácím prostředí
Termín kurzu: 6. června 2012
Čas: 17 hodin
Místo setkání: Prostory Centra domácí hospicové péče
(Riegrova 655, Hořice – areál nemocnice Hořice)
Pro koho je kurz určen:
Těm, kteří již doma o někoho blízkého s různým onemocněním pečují nebo se k péči chystají.






Program kurzu:
péče o nemocného v domácím prostředí (lékař, zdravotní sestra)
možnosti sociální pomoci (sociální pracovnice)
praktické ukázky péče, využití kompenzačních pomůcek
jak může pečující pečovat o sebe
řešení individuálních situací pečujících

Cíl kurzu: Chceme podpořit dobrý úmysl pečujících, nabídnout praktické návody pro usnadnění péče v domácím
prostředí, poradit v sociální oblasti , předejít syndromu vyhoření těch, kdo pečují.

KURZ JE ZDARMA
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Hospicová péče sv. Zdislavy – Liberec
JIDÁŠE PRO HOSPICOVOU PÉČI SV. ZDISLAVY
ci a se svým člověčenským
humorem se pustil do
prodávání jidášů. Životní
energii mu můžeme jen
závidět. Díky nevídanému
zájmu se během 3 dnů
podařilo prodat všech 950
jidášů a čistý zisk tak dosáhl
téměř 20 000 korun.
Nejen na pana Zindulku, ale i na naši vrchní
sestřičku Janu Vohlídalovou „stála fronta“. Zdravotník ochotný poradit je
vždy středem zájmu…
Znovu jsme se setkali s tím, že mnozí naši
spoluobčané o tom, co je
hospic, nemají přesnou
informaci. Jsme vděční za
podobné akce, kdy můžeme lidem tváří v tvář vysvětlit vše potřebné o naší
práci.
Děkujeme Nadaci Euronisa, Pekařství Jiřího Bláhy
i panu Zindulkovi, velmi si
tohoto počinu vážíme!

Již tradiční událostí se
stal Velikonoční prodej
pečiva Nadace EURONISA,
letos ve spolupráci s patronem nadace, hercem
Stanislavem Zindulkou.
Návštěvníci obchodního
centra Forum měli možnost ochutnat a zakoupit
jedinečné Velikonoční Jidáše. Pekařství Jiřího Bláhy
upeklo pro tuto příležitost
nadměrně veliké a posypané mandlemi, které
dodala exkluzivně Nadaci
EURONISA.
DĚKUJEME !
Stanislav Zindulka oblékl
zástěru a kuchařskou čepi-

AUTA PRO HOSPICOVOU POMOC 24
V HOSPICOVÉ PÉČI SV. ZDISLAVY V LIBERCI
Od pátku 4. 5. bude zdravotní tým jezdit ke svým
klientům vozidly označenými logem a čísly 1 a 2.

Na vozový park týmu se
složili firmy, instituce, lidé
i umělci. Z 84 dárců zůstalo 16 anonymních. Libe-

recký kraj věnoval 89 tisíc
korun z výtěžku letošního hejtmanského plesu,
Statutární město Liberec

přispělo 45 tisíci korunami, firma Eurovia 40 tisíci
(Pokračování na str. 5)

ČÍSLO 3, ROČNÍK 2012

(Dokončení ze str. 4)
korunami, 39 tisíc daroval herec Jaroslav Dušek
z jabloneckého představení Pátá dohoda v Měst-
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ském divadle. Děkujeme
všem, kteří se do této akce
zapojili a pomohli nám.
Do této doby jsme ke
klientům jezdili vlastními
auty, což bylo pro orga-

nizaci velmi nákladné při
vyúčtování cestovních
náhrad.
Rozhodli jsme se naše
nová auta pokřtít netradičně, z rukou radního

Hospic v Mostě
JARNÍ DARY PRO HOSPIC V MOSTĚ
v dubnu hospici 30 000 Kč
na pořízení oxygenerátoru; rovněž Nadační fond
Umění doprovázet přispěl 30 000,- korunami
na zakoupení přípravků
k hojení ran a péči o tělo
pacientů
Ústecký kraj ze svého
rozpočtu přispěl na hospicovou péči nehrazenou
ze zdravotního pojištění
– dotací v celkové výši
740 000 Kč.
Pro „svůj“ hospic
Sepjetí Hospice v Mostě s místní komunitou dokládají dvě benefiční akce
mosteckých obyvatel:
v březnu věnovali zaměstnanci České rafinérské své
zaměstnanecké benefity
v hodnotě 9 000,- Hospici v Mostě, a to na provoz
zařízení.
A 26. dubna 2012 uspořádali žáci a učitelé 4. zá-

kladní školy v Mostě dražbu plyšových medvídků.
Výtěžek z akce věnovali
opět Hospici v Mostě.
Akci nazvanou „Měkká
pomoc“ doprovodilo taneční, módní a sportovní
vystoupení žáků školy.
Dubnové dary
nadací a dotace
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové věnoval

Pavla Petráčka vzlétly do
vzduchu balónky s kartičkami s kontaktem na naši
organizaci. Kdo je najde
a přihlásí se, obdrží od nás
zajímavé ceny.

ROVHOVÁHA
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Hospic sv. Jana N. Neumanna – Prachatice
LÉČIT, NELÉČIT, … LÉČIT?!
Hospic sv. Jana N. Neumanna každoročně organizuje odbornou konferenci.
Motivem jejího pořádání
je skutečnost, že dlouhodobě narážíme v problematice péče o umírající na
neznalost, mýty, předsudky, ba i škarohlídství. A to
jak u laické, tak i odborné
veřejnosti. Představy veřejnosti o hospicích bývají
mnohdy jiné, než je skutečnost – jsou to domy
radosti a úsměvů, kde
se dny naplňují životem,
nikoli život prázdnými
dny… Letos v dubnu jsme
se snažili bariéry mylných
představ umenšit sedmým
ročníkem konference Den
hospicové paliativní péče
v Prachaticích, tentokráte
s podtitulem Léčit, neléčit, léčit… Celá akce se
uskutečnila pod záštitou
předsedy České onkologické společnosti prof.
MUDr. Jiřího Vorlíčka, CSc.
a vicehejtmankou Jihočeského kraje pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí
Mgr. Ivanou Stráskou.

Přítomným necelým
dvěma stovkám účastníků
– lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům a pracovníkům přímé
péče – postupně přednášeli MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
na téma Bolest se dá léčit,
aneb neházejme flintu
do žita. Doc. ThDr. MUDr.
Mgr. Jaroslav Maxmilián
Kašparů, Ph.D., Dr. h. c. zaujal přítomné brilantním
vstupem Útrapy lékařova
váhání. Zkušená zakláda-

jící vrchní sestra litoměřického hospice Mgr. Monika
Marková se prezentovala
příspěvkem Léčit, neléčit,
… léčit?! – známe přání
pacienta?. Exkluzívním
hostem byl američan Gary
Edwards, profesně nejstarší zdravotní klaun v ČR,
zakladatel občanského
sdružení Zdravotní klaun
se vstupem nazvaným Terapie humorem – nemusí
to být smích, stačí úsměv.
G. Edwards měl již o den

dříve interaktivní seminář
pro zaměstnance prachatického hospice. MUDr.
Tereza Dvořáková se podělila o zkušenosti s kazuistikami z paliativní péče
o umírající v čerčanském
hospici. V příspěvku Zdravotnický systém ČR – past
nebo útočiště pro umírajícího pacienta? se nad potížemi s nevyužíváním lůžek
v českých a moravských
hospicích zamýšlel PhDr.
Robert Huneš, viceprezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče. Přítomné překvapil
mj. údajem, že z 15 hospiců v ČR jsou zcela zaplněné pouze tři…
Na závěr konference
několik desítek přítomných využilo možnosti exkurse a prohlídky hospice.
V dubnu roku 2013 budou mít zájemci možnost
se zúčastnit dalšího, již
8. ročníku. Kdo nevěří, ať
tam běží!
Více informací na
www.hospicpt.cz.
RH

INFORMACE Z ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ...
Papež Benedikt XVI. přijal na generální audienci českého ministra zdravotnictví
2. 5. 2012. „Chtěl jsem dát Svatému otci osobní dárek,
který by jej skutečně potěšil a zároveň by představoval něco ryze českého. Jelikož vím, že rád hraje na
klavír, byly noty logickou volbou. Vybrali jsme proto
nejlepší díla českých skladatelů pro klavír a věříme,
že ve Vatikánu bude znít česká hudba,“ řekl v závěru dnešní generální audience ministr zdravotnictví
České republiky.
Doc. MUDr. Leoš Heger,
CSc. přijel do Vatikánu
v doprovodu plzeňského
biskupa J. Ex. Mons. Františka Radkovského. Delegace ministerstva zdra-

votnictví dnes – kromě
účasti na generální audienci – jednala se zástupcem státního sekretáře
pro vztahy se státy, Mons.
Ettorem Balestrerem. Mi-

nistra Hegera dále přijal
předseda Papežské rady
pro pastoraci zdravotníků,
Mons. Zygmunt Zimowski,
a představitelé Suverénního řádu maltézských
rytířů. V podvečerních
hodinách delegace navštívila českou papežskou
kolej Nepomucenum. Zítřejší program zahrnuje
jednání s kard. Ignaciem
Carrascem de Paula, předsedou Papežské akademie
pro život, a kard. Enniem

Antonellim, který předsedá Papežské radě pro rodinu.
Hlavními tématy jednání s představiteli Svatého stolce jsou paliativní
a hospicová péče, duchovní služba ve zdravotnických zařízeních
a etické otázky reformy
českého zdravotnictví,
konkrétně nový zákon
o zdravotních službách,
(Pokračování na str. 7)

ČÍSLO 3, ROČNÍK 2012

Švédský král
Karel XVI.
Gustav navštívil
Fakultní
nemocnici Motol
Delegace švédské
královské akademie
vedená Jeho Veličenstvem Karlem XVI.
Gustavem navštívila Fakultní nemocnici v Motole. Jedním z hlavních
bodů návštěvy byla
prezentace výsledků
českých projektů a výzkumů v boji proti rakovině. Ministr zdravotnictví Heger dále představil vizi budoucnosti
českého zdravotnictví
a probíhající systémové změny.
Zdroj: www.mzcr.cz
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INFORMACE Z ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ...
(Dokončení ze str. 6)
který zavádí tzv. institut
living will. Tento koncept
dříve projevených přání
umožňuje i českým pacientům sepsat svou vůli
ohledně případné budoucí léčby, pokud by se např.
ocitli ve stavu těžkého
bezvědomí a nemohli by
rozhodnout o svém osudu. Na pořadu jednání je
také otázka majetkového
vyrovnání katolické církve
se státem. Jak uvedl ministr zdravotnictví, během
dnešních jednání nalezl
s představiteli Svatého
stolce shodu v tom, že
církve budou navrácený
majetek spravovat svědomitě a ku prospěchu
všech, o které pečují.
„Vypíchnul bych důležitou
a velmi náročnou činnost

v péči o nemocné, umírající a další potřebné. Právě
do těchto oblastí poputuje
naprostá většina finančních prostředků, které byly

církvím komunisty zcizeny,“
uvedl ministr Heger.
Zdroj:
www.radiovaticana.cz,
www.flickr.com

BEZ HRANIC...
Hospicová péče má svou
mnohasetletou historii.
Prošla si svým vlastním
evoluční vývojem a stále
dochází k jejímu dalšímu
zdokonalování. V českých
zemích došlo k její obnově po pádu komunismu,
se všemi z toho plynoucími problémy. Dnes již
existuje stabilní síť lůžkových hospiců a nově se
rozvíjí i domácí hospicová péče. Jak je tomu však
v zahraničí? Co obnáší
hospicová péče mimo
českou kotlinu? Jakým
problémům čelí a čím nás
může inspirovat? Existuje
péče...bez hranic?
Hospice New Zealand je
organizace, která zastřešuje hospice na Novém Zélandu. Sdružuje všechny
hospicové organizace

v království a je charakteristická tím, že své služby
poskytuje zcela zdarma.
Drtivá většina hospicových zařízení má k dispozici svá lůžka, ale současně
je třeba zdůraznit, že většina pacientů je v domácí
péči.
A jak si lze zdejší hospicovou péči představit? Generální ředitelka Hospice
New Zealand, paní Mary
Schumacherová, ji definuje následujícími slovy:
„Hospic je ve skutečnosti filozofie péče, která přesahuje fyzické potřeby. Zahrnuje
emocionální, duchovní i sociální potřeby, stejně jako
péči o potřeby rodiny. Proto
velmi běžně od lidí slyšíme,
že hospic není to, co by od
něj očekávali a kdyby to bývali věděli, kontaktovali by
tuto službu mnohem dříve.“

Informovanost veřejnosti – jeden z hlavních
problémů dostupnosti
hospicové péče – je problémem i na Novém Zélandu. Paní Schumacherová říká, že lidé vnímají
hospic jako budovu, kam
jdou nemocní na smrt. Realita hospiců je však o životě. Zcela se zaměřuje
na úlevu od bolesti a na
potřeby rodin pacientů.
Hospice na Novém Zélandu kladou veliký důraz
na to, aby byl nemocnému
umožněn kontakt s nejbližšími. Za rok 2011 mělo
každé zařízení okolo 155
tisíc návštěv.
Co se týká konkrétních
služeb, většina hospiců
se snaží o poskytnutí co
nejširší škály, zahrnující:
duchovní služby, denní
program, masáže, obrazo-

vou terapii, muzikoterapii,
fyzioterapii a ergoterapii.
Cílem paní Schumacherové přitom zůstává, aby
všechny nezbytné služby
byly i nadále poskytovány
zcela zdarma.
K získávání finančních
prostředků, dobrovolníků
i šíření informací o hospicové péči, slouží akce
„Týden hospicového povědomí“. Lidé z Hospice
New Zealand však věří, že
tato akce přináší více než
jen povědomí. Obohacuje
život místních obyvatel
o množství společenských
akcí. Vždyť mottem celé
organizace Hospice New
Zealand je: „Život každým
okamžikem!“
JH
Zdroj:
www.hospice.org.nz
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ROVHOVÁHA
KALENDÁŘ AKCÍ

Baletní vystoupení pro pacienty v parku hospice.

ké dechovky pro Hospic
sv. Jana N. Neumanna se
koná v pátek 7. 9. 2012 od
17. hod. v parku hospice.

zá se v jeho areálu. První
klienty přijme 1. 11. 2012.
www.hospicpt.cz

 19. 6., úterý v 16.00

 Slavnostní otevření

 Kurs Domácí hospico-

Divadlo Fígl: O chaloupce
z perníku – představení
pro děti v parku hospice.

Domova matky Vojtěchy
a Den otevřených dveří
pro veřejnost – slavnostní otevření specializovaného zařízení pro osoby
s Alzheimerovou demencí
– Domova Matky Vojtěchy
v Prachaticích – se koná
10. 9. 2012. Domov bude
provozován Hospicem sv.
Jana N. Neumanna a nalé-

vá péče pro sociální pracovníky
Kurs se koná 5. – 6. 6. 2012,
lektorka MUDr. Jana Svobodová, středisko Háčko.
Druhý blok kurzu se koná
12. – 14. 6. 2012. Více informací na www.ochck.cz

HOSPIC PRACHATICE:

Karlovo náměstí 317/5,
Praha 2, 128 01

 7. 6., čtvrtek v 10.00

www.asociacehospicu.cz

Zpravodaj Rovnováha
byl vytištěn na náklady MMR
v nákladu 400 ks.
Rovnováha – zpravodaj
Asociace poskytovatelů
hospicové paliativní péče
Vyšlo: 1. června 2012.
Zpravodaj je neprodejný.
Registrace:
MV ČR: 29. 6. 2005,
VS/1-1/61268/05-R.
Podpořit činnost
APHPP můžete na
Č. ú.: 198481152/0300

 29. 6., pátek 14.00–
17.00
Den otevřených dveří
v hospici pro veřejnost
(slavnosti Zlaté stezky).

 Divadelní představení
Víti Marčíka pro děti a dospělé se koná ve čtvrtek 6.
9. 2012 od 16. hod. v parku Hospice sv. Jana N. Neumanna.

 Babouci – benefiční
koncert nejstarší jihočes-

Přehled akcí členů
a partnerů APHPP
najdete v Kalendáři
akcí na www.
asociacehospicu.cz.

ČERVENÝ KOSTELEC:

BRNO:

 V. konference „Sociální
péče“
Celostátní odborná konference se koná 21. 6.
2012, aula Masarykovy
Univerzity Brno. 4 kredity
ČAS a POUZP. Pořádá Promediamotion, s.r.o., www.
promediamotion.cz.

DO VAŠÍ KNIHOVNY:

Marie Svatošová
VÍME SI RADY S DUCHOVNÍMI POTŘEBAMI NEMOCNÝCH?
Nakladatel:
Grada.
Počet
stran: 112
Formát:
14x21 cm
Datum
vydání:
19.04.2012
Anotace
Iniciátorka a propagátorka hospicového hnutí v České republice – MUDr. Marie
Svatošová – je bestselleristkou Karmelitánského nakladatelství. Na otázku, proč
svou novou knihu „Víme si
rady s duchovními potřebami nemocných?“ nabídla
Gradě, odpovídá: „Chci zkušenosti, posbírané v průběhu své profesní dráhy, pře-

dat všem – zdravotníkům
i nezdravotníkům, věřícím
i nevěřícím -, protože každý
se s velkou pravděpodobností jednoho dne ocitne
v roli osoby doprovázející
vážně nemocného. Pak mu
moje zkušenosti s diagnostikou a uspokojováním

duchovních potřeb přijdou vhod. O nich se u nás
málo přemýšlí, málo hovoří, i málo píše. V této oblasti
jsou dezorientovaní mnozí
zdravotníci, ale v důsledku
dlouhodobé ateistické výchovy je zmatená a mnoha
předsudky zatížená i velká

část české populace. Nečekejte v knize žádnou velkou
vědu. Naši nemocní a umírající na ni nejsou zvědaví.
O to víc si uvědomují svoji
největší duchovní potřebu
– máme ji všichni bez rozdílu – je to potřeba milovat
a být milován.“

Karmelitánské nakladatelství s. r. o. ve spolupráci
s Městem Jičínem
Vás zve na setkání

MUDr. MARIE SVATOŠOVÁ:
„Co od nás nemocní potřebují?“
ve čtvrtek 14. června 2012
Od 16 hod. v Porotním sále jičínského zámku
Autogramiáda knih Marie Svatošové (Víme si rady s duchovními
potřebami nemocných?, Náhody
a náhodičky, Tykadlem víry, O naději…)
od 15 hod.
v Knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického 8, Jičín
Těšíme se na setkání s vámi!

