Číslo 4, ročník 2014

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

léto je pro mnohé skutečně úžasným obdobím. Svítí
slunce, příroda je v plné síle,
lidé se schází venku u grilovaček a jezdí na dovolené...
Zvláště tu dovolenou bych
chtěl zmínit. Pokud vycestujeme kamkoli na delší dobu,
první den vám nepřinese
rozdíl. Ten lidský mozek
začne vnímat až později.
V určitou chvíli starosti prostě zmizí. Alespoň z našich
očí a z naší mysli. Jenomže
pak se vrátíme a zjistíme,

1. září 2014
že život si šel v těch vyšlapaných kolejích dál svou
cestou a my u toho pouze
nebyli. Je to určitý způsob
jak zapřemýšlet nad naším časem. Kolik věnovat
práci, kolik rodině, kolik
sobě... Jakýkoliv extrém se
nakonec ukáže jako špatný.
Přepracovanost a lhostejnost – to jsou jen dva protipóly. Avšak to nejdůležitější. Když přemýšlíme nad
naším časem, najednou
vidíme, kolik problémů je
vlastně virtuálních. Virtuální problém – to je něco,
čím naše společnost doslova přetéká.
V posledních dnech jsme
mohli zaznamenat novou
invazi názorů na téma eutanázie. Stalo se tak v reakci na zdravotní sestru, která

způsobila smrt pacientky.
Zastánci eutanázie hovoří
o systému, který záměrně
udržuje nemocné v utrpení.
Udržuje je v utrpení, když
oni sami volají po svobodném odchodu ze života...
Kolikrát jsme již toto slyšeli? Přiznám se, že nevím...
V tuto chvíli mne však napadá jiné volání: „Sestři, budete tu se mnou?“ Tato jediná
věta je svědectvím hospicových zdravotních sester.
Žádné volání po předčasné
smrti. A pokud někdy z úst
pacienta zaznělo, zmizelo
poté, co mu byla poskytnuta komplexní hospicová
péče. Proto si také dovoluji
tvrdit, že z eutanázie se stal
virtuální problém. Pořádají
se konference, semináře,
diskutuje se... o tom, jaký
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by měl být způsob smrti,
kdo by ji měl vykonat, kdo
by o ni měl rozhodovat...
abychom zůstali „humánní“.
A přitom zde máme
jasná svědectví...stačilo
by jim pouze naslouchat.
Hospic není virtuální svět.
Pomoc hospicové péče je
reálná. A střípky z tohoto
světa vám přinášíme ve
čtvrté letoční Rovnováze.
Hezký zbytek léta.
Jakub Holman,
šéfredaktor

ZE ŽIVOTA HOSPICŮ

Diakonie ČCE – hospic Citadela
VÝLET NA SVATÝ KOPEČEK
Na den 23. 5. 2014
domluvila paní Kopecká
z hospicu CITADELA ve
spolupráci s paní Šímovou
z dobrovolnického centra
ADRA návštěvu hospicu
na Svatém Kopečku u Olomouce pro dobrovolnice
pracující v Citadele.
Návštěva jiného zařízení byla pro nás, dobrovolnice, velmi přínosná a zajímavá.
Po celou dobu se nám věnovala sympatická a ochotná sociální pracovnice, kte-

rá nás provázela. Prohlédly
jsme si celý hospic včetně
ukázky pokoje, kaple a pietní místnosti. Také jsme si
poslechly výklad o historii
tohoto místa.
Následovala prohlídka
baziliky Panny Marie, která
je opravdu nádherná.
Jedna z nás dobrovolnic, paní S., nám zpříjemnila výlet krásnou hrou na
klavír, který byl umístěn
v blízkosti baziliky a volně
přístupný.
(Pokračování na str. 2)
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(Dokončení ze str. 1)
Příjemně naladěné jsme si zašly do nedaleké restaurace na
chutný oběd, po obědě následoval zákusek s kávou v místní
cukrárně a potom už procházka
do nedaleké zoologické zahrady.

Prohlídku ZOO jsme si náramně
užily, protože nás během celého
dne provázelo krásně slunečné
počasí, i když bylo trochu větrno.
Po celou dobu výletu pořizovala
paní Kopecká velice pečlivě fotodokumentaci – fotila opravdu
úplně všechno.

Celý den vládla skvělá a pohodová nálada a všechny jsme si výlet báječně užily.
A milá paní Kopecká nás, příjemně unavené, bezpečně dovezla domů…
J. E.,
dobrovolnice hospice Citadela

Hospic Dobrého Pastýře
SETKÁNÍ PARTNERŮ A PŘÁTEL HOSPICE DOBRÉHO PASTÝŘE
Setkání se uskutečnilo
při příležitosti slavnosti
Nejsvětější Trojice v neděli 15. 6. 2014 od 14.00 hodin. Začalo prezentací výroční zprávy TŘI, o.p.s. za
rok 2013 a poděkováním
všem přítomným dárcům
a členům Kruhu přátel
hospice za jejich nezištnou pomoc, bez které by
se hospic, ale především
jeho pacienti neobešli.
Potřebnost takové pomoci
a hospicových zařízení vůbec dokazují čísla prezentována ředitelem hospice

Jiřím Krejčím. Každý rok
přibývá 60-70 tisíc pacientů s potřebou specializované paliativní péče, ale
pouhým 12 % z nich může
být tato péče poskytnuta.
Bohužel je toto téma politicky nezajímavé, a systematická podpora státu
proto téměř neexistuje.
V neděli tedy zaznělo poděkování nejenom

z úst ředitele hospice, ale
také zprostředkovaně od
jednotlivých pacientů,
kteří v hospici trávili své
poslední dny, a od jejich
rodin. Následovalo slovo
duchovních. Součástí slavnostního odpoledne byla
také výstava grafik Bohuslava Reynka. Přesněji šlo
spíše o ochutnávku, neboť
právě v tuto chvíli probí-

há monumentální výstava
Reynkových grafik ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
Jedním z bodů programu bylo také promítání filmu Poslední sny. Ve filmu
je zobrazen intimní portrét tří žen během posledních týdnů jejich života
v dánském hospici a otevírá téma, které je v Česku
stále silně tabuizované. Je
až neuvěřitelné, jak silná
a dojemná byla vyprávění
tří nemocných žen. Přesto
nešlo o vyumělkovaný či
„přibarvený“ dokument.
Takové poslední týdny lidského života opravdu jsou,
a proto je nezbytné, aby
pro všechny bez rozdílu
bylo připraveno prostředí
umožňující co možná nejpřirozenější prožití tohoto
období.
Za TŘI, o.p.s. Věra Ziková

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA
V Českých Budějovicích jsme otevřeli novou hospicovou poradnu
Provázek – pomoc rodinám nevyléčitelně nemocných a pozůstalým.
Začínáme z ničeho, tak jako před
lety hospic, tj. bez prostředků a jistot,
zato s vírou a nadějí. Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale
jistota, že něco má smysl bez ohledu
na to, jak to dopadne… V tomto duchu máme velkou naději – a tu chceme předávat dál. Těm, kteří ji nejvíce

potřebují. Být oporou a nadějí lidem,
kterým někdo blízký a milovaný umírá, těm, kteří truchlí nad ztrátou blízkého.
Všem, kteří jsou bezbranní a křehcí chceme ve slabosti dodávat odvahu, v ohrožení jim být oporou,
v nejistotě pevným bodem, plakat
s plačícími, radovat se s radujícími,
pomáhat nést jejich kříž, být Veronikou a Šimonem na křížové cestě
ztráty či očekávané ztráty.

Proč? Máme totiž zkušenosti.
Např. z jedné soutěže. Jejím cílem
bylo najít nejstarostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna nedávno
zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho
dvorek, vlezl mu na klín a jen tak
tam zůstal sedět. Když se jej matka
zeptala, co sousedovi řekl, chlapec
odpověděl: „Nic, jen jsem mu pomohl
brečet.“
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HOSPICOVÁ PÉČE SV. ZDISLAVY, O.P.S.
Mons. Mgr. biskup Jan Baxant na návštěvě
v Hospicové péči sv. Zdislavy, o.p.s.
V sobotu 31. května
nás u příležitosti pouti
ke sv. Zdislavě v Jablonném v Podještědí a též
u příležitosti pětiletého
výročí vzniku naší orga-

nizace navštívil v Domácím hospicu Mons. Mgr.
Jan Baxant, litoměřický
biskup.
Otec biskup se velmi
zajímal, jak jsme pokro-

čili s přípravami budoucího lůžkového hospice.
Představili jsme mu projektovou podobu budoucího hospice a seznámili se současnou situací.

JAK JSME BĚŽELI PRO HOSPIC
Dnes, 30. května, slaví
naše organizace 5 let od
svého vzniku. Zároveň si
připomínáme svátek naší
patronky sv. Zdislavy, která nad námi a našimi aktivitami neochvějně bdí
a ruku ochrannou zcela
jistě drží… A protože svátky se slavit mají, uspořádali jsme, sobě pro radost
a ostatním pro potěšení
ze sportu a možnosti prospět dobré věci, sportovní odpoledne pro běžce
amatérské i profesionální.
Připravili jsme 3 různě
dlouhé běžecké trasy podél Liberecké přehrady.
Navzdory varování meteorologů nám počasí přálo, několikrát jsme byli jemně skropeni vlahým deštíkem, který byl těm, kteří
nepřestali věřit, spíše příjemný. Že by i v tom měla
sv. Zdislava své prstíky?
Na úvod se nám představila skupina členů Vem
camará capoiera Liberec,
která nám za zvuku melodické hudby předvedla své
sestavy. Připravené běžce
přivítala ředitelka hospicu
p.Janoušková a náměstkyně hejtmana LK Zuzana
Kocumová, která převzala
nad akcí záštitu. Pozdravil
nás také primátor Města
Jablonce nad Nisou Petr
Beitl a později také náměs-

tek primátorky Města Liberce Kamil Jan Svoboda.
Akci zahájil Martin Koukal,
český reprezentant v běhu
na lyžích.
Sportovci po registraci
a zaplacení startovného
dle délky vybrané trasy
průběžně startovali od
dvora Liebiegovy vily.
Kdo přišel běhat? Malí,
velcí, statní, tencí, rodiny
s kočárky, psí kamarádi
i miminka v bříšku.
Užili jsme si příjemné
odpoledne, pro nás hospicové pracovníky o to
radostnější, že se rádi na
podobných akcích scházíme a trávíme spolu i jiný
čas, nežli jen ten pracovní.
Nesmíme zapomenout,
že společně strávený čas
jsme si zpestřili přátelskými setkáními u dobrých
koláčů, které nám pomáhají již tradičně péci naši
dobrovolníci i věrné člen-

ky Klubu Zdislava. Pili jsme
dobré pivo Svijany a hlavně jedli výtečnou Pizzu
Moven, která za námi opět
přijela i s pecí až na dvůr.
Byla prostě neodolatelná…
Během odpoledne byly
v nabídce také praktické
ukázky 1.pomoci a drobný prodej v našem Krámku
s mejdlíčky. Vystavili jsme
k podívání také některé ze
zdravotnických pomůcek
z naší Půjčovny, které vo-

zíme k našim klientům do
jejich domácností.
Akci tohoto druhu jsme
pořádali poprvé, 1. ročník
běhu pro hospic odstartoval a my se budeme těšit
na ročník druhý, příští rok.
Věříme, že se nám příští
rok podaří zdokonalit se
v zajištění časomíry jednotlivých běžců, omlouváme se, tentokrát se nám to
nepodařilo.
Děkujeme všem, kteří
přispěli ke zdaru celé akce,
ať již svou účastí v běhu
nebo přiložením ochotných rukou při přípravě,
v průběhu nebo úklidu při
ukončení.
Za startovné jsme
utržili 20 600 Kč,
za drobný prodej
z Krámku 2 150 Kč
a za prodej koláčů
1 040 Kč. DĚKUJEME!

Přejeme také, abyste
našli dobrá místa pro malé
buky v květináčích, které
jsme pro sportovce sázeli
v Klubu, aby rostly v silné
rovné stromy, které budou na svém místě dělat
radost. Kdyby si ho náhodou někdo zapomněl vyzvednout, ještě máme…
Sportu zdar a běhu zvlášť!
Tým Hospicové péče
sv. Zdislavy, o.p.s.
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JEDEN Z NEWYORSKÝCH TAXIKÁŘŮ NAPSAL...
Přijel jsem na zadanou adresu
a zatroubil. Počkal jsem několik minut. Pak jsem zatroubil znovu. Měla
to být má poslední jízda toho dne,
a tak jsem si říkal, že bych mohl odjet, ale auto jsem nakonec zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal.
„Chviličku,“ ozval se za dveřmi
hlas starší ženy.
Slyšel jsem, jak tam něco někdo
táhne po zemi. Dveře se otevřely až
po dlouhé chvíli.
Stála předemnou maličká, asi
devadesátiletá žena. Byla oblečená
v kartounových šatech, kloboučku
se síťkou, jako v nějakém filmu ze
40. let. Vedle ní stál na zemi malý
kufřík.
Byt vypadal, jako by v něm nikdo
dlouho nebydlel. Všechen nábytek
byl zakrytý prostěradly. Na stěnách
nebyly hodiny, na poličkách hrníčky
ani ozdůbky. V rohu stála kartonová
krabice plná fotografií a skleněného
nádobí.
„Pomohl byste mi odnést kufřík
do auta?“ požádala mě. Odnesl jsem
ho do auta a vrátil se, abych pomohl
té ženě. Chytila se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Stále mi děkovala za laskavost. „To nic není,“ říkal
jsem jí, „snažím se jen chovat se ke
svým pasažerům tak, jak bych chtěl,
aby se chovali lidé k mé matce.“
„To jsi opravdu hodný chlapec,“
řekla mi.
Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda
bychom mohli jet přes centrum.
„Ale to není nejkratší cesta,“ upozornil jsem ji.
„Ach ano, já vím,“ řekla. „Ale já nespěchám, jedu do hospicu.“
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly. „Moje rodina už dávno odjela,“ pokračovala
tichým hlasem. „Lékař mi říká, že mi
už nezůstává mnoho času.“
Pomalu jsem natáhnul ruku a vypnul taxametr.
„Jakou cestou byste chtěla jet?“
zeptal jsem se.

Zdroj fotografie: Flickr.com
Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě. Ukázala mi budovu, kde
kdysi dávno pracovala jako obsluha
výtahu. Jeli jsme čvrtí, kde s manželem žili jako novomanželé. Přivedla
mě ke skladu nábytku, v němž byl
kdysi taneční sál, kam chodila ještě
jako malá holčička.
Občas mě požádala, ať zabrzdím
před konkrétní budovou nebo uličkou a seděla schoulená v koutku,
beze slova.
Pak najednou řekla. „Jsem už unavená, asi pojedeme“.
Jeli jsme mlčky trasou, kterou mi
dala. Byla to nízká budova, něco
jako maličké sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí.
Dva sanitáři přišli k autu a opatrně staré dámě pomohli vystoupit.
Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr
a zanesl její věci ke dveřím. Žena již
seděla v pojízdném křesle.
„Kolik vám dlužím?“ zeptala se.
„Nic.“ řekl jsem.
„Vždyť si musíte vydělávat na živobytí“, namítla.
„Mám i jiné pasažéry, řekl jsem jí.

Téměř bez přemýšlení jsem se
k ní sklonil a objal ji. A ona mě také
pevně objala.
„Daroval jsi staré ženě trochu
štěstí“, řekla. „Děkuji ti“.
Stiskl jsem jí ruku a odcházel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to
zvuk uzavírající další knihu života…
Na zpáteční cestě jsem nebral
další pasažéry. Jel jsem, kam mě oči
vedly, po nořený do svých myšlenek.
Nemohl jsem ten den ani s nikým
mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na nějakého naštvaného řidiče,
nebo na někoho, kdo by nechtěl
tak dlouho čekat na konec směny?
Co kdyby jí odmítl splnit její prosbu,
nebo co kdybych jen párkrát zatroubil a prostě odjel?
Nakonec bych chtěl říct, že nic
důležitějšího jsem ještě v životě neudělal.
Jsme zvyklí si myslet, že náš život
se točí v kruzích kolem velkých okamžiků, ale ony nás často zastihnou
nepřipravené, protože jsou krásně
zahalené tím, co někteří mohou považovat za maličkost.
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...být prostě jenom nablízku...
Konference paliativní medicíny

Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci si vás dovoluje
pozvat na konferenci paliativní medicíny
VE ČTVRTEK 16. ŘÍJNA 2014
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě
pod záštitou místopředsedy vlády pana Pavla Bělobrádka
a České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP

PROGRAM:
8.00–9.00
9.00–9.30

9.30–9.50
10.00–10.40
10.40–11.10
11.10–11.50
11.50–12.30
12.30–13.00
13.00–14.00

registrace účastníků
Zahájení konference – MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, místopředseda vlády, MUDr.
Ladislav Kabelka, Ph.D., předseda České společnosti paliativní medicíny, Ing. Mgr. Miroslav
Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec,
Hospic Anežky České se představuje... zkušenosti z 18leté praxe v lůžkovém hospici
MUDr. Jan Král, Hospic Anežky České Červený Kostelec
Demence a včasná paliativní péče
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa Rajhrad
přestávka
Vnímání duchovní stránky člověka a péče o ní
doc. Aleš Opatrný, Th.D., KTF UK Praha
Hospice a umění doprovázet – MUDr. Marie Svatošová, Praha
Paliativní péče v domácích podmínkách z pohledu lékaře a sestry – MUDr. Jana Svobodová,
Iva Valerová, Mobilní hospic Anežky České
oběd + diskuzní kroužky s přednášejícími, ukončení konference

Konferenci pořádá Oblastní charita Červený Kostelec v rámci projektu podpořeného z programu švýcarsko-české spolupráce.
Akce je určena nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti a formou i obsahem bude srozumitelná i středoškolským studentům.

Kontakt na koordinátora konference: Mgr. Jana Špeldová, telefon: 491 610 303, e-mail: speldova@hospic.cz, www.ochck.cz
Přihlášku zašlete nejpozději do 26. 9. 2014 e-mailem na adresu: speldova@hospic.cz, on-line přihláškou zde, nebo poštou na
adresu: Oblastní charita Červený Kostelec, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec.
Přihláška ke stažení je na stránkách organizace www.ochck.cz. Každému přihlášenému bude zasláno vyrozumění.

6

ROVNOVÁHA

ČÍSLO 4, ROČNÍK 2014

7

8

ROVNOVÁHA
POZVÁNKY

 KONFERENCE
„PEDATRIE
Z DRUHÉ STRANY“
Datum: 12. 9. 2014
Místo konání: Praha
Srdečně vás zveme na
konferenci
Pediatrie
z druhé strany – součást
pražského setkání Evropské asociace na podporu
dětí v nemocnici (EACH).
Konference se uskuteční
12. září 2014 a je nazvána
podle knihy britské autorky June Jolly „The Other
Side of Paediatrics“; český
překlad této knihy bude
na setkání slavnostně
představen.
Konference je věnována potřebám rodin
hospitalizovaných dětí,
jedním z významných
zahraničních hostů bude
i Sestra Frances Dominica,
zakladatelka prvního dětského hospice na světě,
Helen House v Oxfordu.
Podrobné informace najdete na stránkách www.
children-in-hospital.org.

 KURZ PRO
HOSPICOVÉ
DOBROVOLNÍKY
Datum: 19. 9. 2014
Místo konání:
Ostrava, Charvátská 8,
Hospic sv. Lukáše
Cílem dobrovolnického
hospicového hnutí je poskytování kvalifikované

pomoci lidem v závěru
života, doprovázení nemocného a umírajícího
člověka.
V rámci Kurzu dobrovolníky odborně připravujeme v rozsahu 35 h
teorie, 20 hodin praxe a 3
h supervize.
Po dokončení kurzu
obdrží účastník certifikát
o jeho absolvování.

 BĚH PRO HOSPIC
Datum: 4. 10. 2014
Místo konání:
Červený Kostelec
Jedná se o lidový běh,
který se odstartuje v sobotu 4. 10. 2014 v 10.30 hod.
Místem startu bude Středisko volného času Háčko,
manželů Burdychových
245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.
Běžet mohou muži,
ženy včetně dětí a veteránů. Délka hlavní tratě
je v rozmezí 2, 5–10 km,
poběží se částečně po
silnici a po polních cestách. Registrace účastníků probíhá již nyní online na stránkách http://
www.behprohospic.cz/
registrace.
Startovné je splatné na
místě a činí 100 Kč, prezentace tamtéž od 10.00 hod.
Běh pro hospic je oficiálně
registrován na termínovce
běhů pro rok 2014. Těšíme

se, že se v hojném počtu
zúčastníte a pozvěte také
své přátelé. Běhu zdar!

 DEN HOSPICE
SV. ŠTĚPÁNA
Datum: 11. 10. 2014
Místo konání:
Hospic sv. Štěpána
Den Hospice sv. Štěpána
se bude konat, jako již pravidelně, druhou říjnovou
sobotu, tedy 11. 10. 2014,
program připravujeme, již
nyní se můžete těšit na
překvapení!

 KONFERENCE
PALIATIVNÍ MEDICÍNY
Datum: 16. 10. 2014
Místo konání: Náchod
Hospic Anežky České
v Červeném Kostelci si
vás dovoluje pozvat na
konferenci paliativní medicíny. Akce je určena
nejen lékařům, zdravotníkům a sociálním pracovníkům, ale i široké veřejnosti
a formou i obsahem bude
srozumitelná i středoškolským studentům.

 VI. ČESKOSLOVENSKÁ
KONFERENCE
PALIATIVNÍ MEDICÍNY
Termín: 9.–10. 10. 2014
Místo:
Kancelář Veřejného
ochránce práv,
Údolní 39, Brno
Těžiště programu budou
představovat přehledová
sdělení o různých aspektech péče o nevyléčitelné
nemocné. Několik bloků
bude věnováno přihlášeným příspěvkům. Zvláště
vítány jsou zajímavé klinické kasuistiky a soubory pacientů. Konference je
akreditována u ČLK v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16
a také u ČAS.

 MARTA KUBIŠOVÁ
– BENEFIČNÍ KONCERT
PRO HOSPIC
Datum: 19. 10. 2014
Místo konání:
Prachatice
Městské divadlo Prachatice. Od 19. hodin.

Přehled akcí členů
a partnerů APHPP najdete
v Kalendáři akcí na

www.asociacehospicu.cz
Zpravodaj Rovnováha byl vytištěn na náklady MMR
v nákladu 400 ks.

Karlovo náměstí 317/5, Praha 2, 128 01
www.asociacehospicu.cz

Rovnováha – zpravodaj
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Vyšlo: 1. září 2014.
Zpravodaj je neprodejný.
Registrace: MV ČR: 29. 6. 2005, VS/1-1/61268/05-R.
Podpořit činnost APHPP můžete na č. ú.: 198481152/0300

PODĚKOVÁNÍ PODPOROVATELŮM.

Uzávěrka příštího čísla je 20. října 2014

