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VÁŽENÍ
PŘÁTELÉ,

1. září 2011
máme za sebou prázdniny, ale nebojte se, že by
hospice zahálely. Nejen,
že pracovníci samozřejmě pečovali o pacienty
a jejich blízké, ale připravili pro Vás řadu akcí na
oslavu již sedmého ročníku Světového dne hospiců
a paliativní péče – jejich
přehled najdete uvnitř vydání... APHPP pro vás má

tradiční benefiční koncert
a odbornou konferenci…
České hospicové sestry
vyškolené v programu
End of Life Nursing Education Curriculum rozjíždějí vzdělávací programy
v naší zemi… Sezóna začíná, držte si klobouky,
jedeme!
Jarmila Neumannová,
Vnější vztahy APHPP
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KONCERT PRO HOSPICE
Dvořákovský koncert souboru „AD LIBITUM“
na podporu
Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
PÁTEK 23. ZÁŘÍ 2011 V 19 HODIN
Arcibiskupský palác v Praze
koncert se koná pod záštitou arcibiskupa pražského, metropolity a primase českého
MONS. DOMINIKA DUKY OP
PROGRAM KONCERTU:
Antonín Dvořák
Cypřiše
Klavírní kvintet A dur op. 81
ÚČINKUJÍ:
VLACHOVO KVARTETO PRAHA
pěvec STANISLAV PŘEDOTA
a klavíristka HELENA SUCHÁROVÁ-WEISER
Koncert moderuje Lucie Výborná
Arcibiskupský palác – Sál kardinála Berana, Hradčanské náměstí 16, Praha 1 – Hradčany
Vstupné: 200 Kč, kontakt 731 625 951; propagace@asociacehospicu.cz. Za podporu
(i nad rámec vstupného) Vám rádi vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely. Děkujeme za podporu.

www.asociacehospicu.cz
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO ČLK
K PODMÍNKÁM VÝKONU FUNKCE VEDOUCÍHO LÉKAŘE HOSPICU
VEDOUCÍ LÉKAŘ
HOSPICU
V souladu s ustanovením
§ 2 odst. 2 písm. c) a i) zákona
č. 220/1991 Sb. přijímá představenstvo ČLK toto závazné
stanovisko k podmínkám
výkonu funkce vedoucího
lékaře, příp. primáře, (dále
jen „vedoucí lékař“) hospicu. Hospicem se pro účely
tohoto závazného stanoviska rozumí speciální lůžkové
zařízení hospicového typu
poskytující paliativní a symptomatickou léčbu osobám
v terminálním stádiu. Toto
stanovisko je závazné pro
všechny členy ČLK.
Funkci vedoucího lékaře
hospicu může vykonávat
pouze lékař, který získal specializovanou způsobilost
v oboru paliativní medicína
a je držitelem platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 nebo
lékař, který absolvoval 8 let
lékařské praxe, je držitelem
platného diplomu celoživotního vzdělávání lékařů dle
Stavovského předpisu ČLK
č. 16 a získal:

APHPP v červnu požádala ČLK o vydání závazného
stanoviska k úvazku a kvalifikaci vedoucích lékařů
hospiců. Závazné stanovisko č. 2/2011 bylo projednáno a schváleno představenstvem ČLK dne 17. 6.
2011 a nabylo účinnosti dnem 7. 7. 2011.

MUDr. Kněžek s pacientkou, hospic v Prachaticích.
a) specializovanou způsobilost v oboru, jehož
součástí je jeden z těchto základních kmenů:
chirurgický, interní nebo
všeobecné praktické lékařství nebo
b) specializovanou způsobilost v oboru, jehož
součástí je jeden z těchto
základních kmenů: an-

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY
FORMULOVANÉ APHPP
1. Hospice jsou nadstandardní zdravotnická zařízení poskytující komplexní zdravotní péči těm
nejvíce nemocným.
2. Materiální a personální vybavení hospiců bylo
v minulých letech ověřeno a plně se osvědčilo.
3. Hospicová péče zasluhuje pozornost a plnou
podporu ze strany všech relevantních politických a občanských institucí.
4. Hospicová zařízení jsou v systému našeho zdravotnictví zcela nepostradatelná.

esteziologický, dermatovenerologický, gynekologicko-porodnický, neurologický, ortopedický,
otorinolaryngologický,
pediatrický, psychiatrický, nebo urologický, a to
pouze za podmínky, že
lékař absolvoval dvoutýdenní kurs paliativní
medicíny pořádaný v sys-

tému celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Způsobilost lékaře vykonávajícího ke dni nabytí
účinnosti tohoto závazného stanoviska funkci vedoucího lékaře hospicu zůstává
nedotčena, pokud dotčený
lékař bude splňovat podmínky stanovené v článku
1 tohoto závazného stanoviska nejpozději do dvou let
od nabytí účinnosti tohoto
závazného stanoviska.“

Patnáctileté zkušenosti
lůžkových hospiců v ČR
jednoznačně potvrzují, že
schválená kvalifikace pro
vedoucího lékaře v tomto zařízení je plně dostačující. Medicínsky příliš
komplikovaný pacient,
vyžadující nemocniční
zázemí, byť má infaustní
prognózu, je pro hospic
kontraindikovaný. Je plně
indikovaný pro oddělení paliativní péče, kde
APHPP předpokládá věcné i personální vybavení,
odpovídající zdravotnímu
stavu těchto pacientů. JN

HOSPICE JAKO „INDEX ČLOVĚČENSTVÍ“
„Pokud by v ČR nefungovaly hospice,
klesl by pomyslný „index člověčenství“ na úroveň nedůstojnou Střední
Evropy a 21. století“, říká v rozhovoru pro Katolický týdeník Doc. MUDr.
Miroslav Kala, CSc., vedoucí lékař
Hospicu na Svatém Kopečku.
K personálnímu vybavení hospiců doc. Kala poznamenává: „V hospicových zařízeních pracují lékaři různých specializací. Jde většinou o lékaře s mnohaletou
lékařskou praxí, což je jistě
dobře, ale stále zde chybí dostatečné zastoupení

z řad lékařů mladší věkové
kategorie. Na druhé straně
chápu, že mladý lékař se
chce realizovat v akutní medicíně a k hospicové práci
musí dozrát. Není to však
povolání pro každého, vyžaduje řadu osobnostních
předpokladů.“
JN

KAŽDÝ
KAŽDÝ BOJOVNÍK
BOJOVNÍK VÍ,
VÍ, JAK
JAK ROZLIŠIT
ROZLIŠIT POMÍJIVÉ
POMÍJIVÉ A
A DEFINITIVNÍ.
DEFINITIVNÍ.

Paolo
Paolo Coelho
Coelho

ČÍSLO 4, ROČNÍK 2011

A

PŘÍLOHA TREND DOBY: SVĚTOVÝ DEN HOSPICŮ A PALIATIVNÍ PÉČE

PŘÍLOHA

PODPOŘTE HOSPIC VE VAŠEM KRAJI:
připojte se k oslavám Světového dne hospiců!
Světový den hospiců
a paliativní péče se letos
koná již posedmé a to
v sobotu 8. října.
Cílem akcí pořádaných
na celém světě je upozor-

nit na potřeby lidí s terminální diagnózou a jejich rodin a podpořit hospicovou a paliativní péči.
K celosvětové kampani v rámci Světového dne

se svými benefičními akcemi již tradičně přidávají i členové Asociace poskytovatelů hospicové
paliativní péče – přehled
jejich akcí pořádaných

ve všech regionech ČR
najdete na další dvoustránce a v Kalendáři akcí
na webových stránkách
Asociace www.asociacehospicu.cz

5. ODBORNÁ KONFERENCE ASOCIACE POSKYTOVATELŮ HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE

SESTŘI, NEBOJTE SE, JÁ PŘECE VÍM, ŽE UMÍRÁM!
Konference se koná pod záštitou České asociace sester
KDY: sobota 22. října 2011, 10.00 – 15.30 hod. KDE: Komunitní centrum Matky Terezy, U Modré školy 1/2337, 149 00 Praha 4
PROGRAM:
1) Úvodní slovo prezidentky APHPP
MUDr. Marie Svatošové
2) Role odborných společností nelékařů
v paliativní péči
Mgr. Dana Jurásková,
Ph.D., MBA, prezidentka České asociace sester
3) Hospice a „hospice“
PhDr. Robert Huneš, viceprezident APHPP,
ředitel Hospice sv. J. N. Neumanna
4) O štěstí v umírání, prezentace knihy
Jan Paul, autor
5) Mezinárodní studijní plán paliativní péče
pro všeobecné sestry pracující s pacienty
v konečné fázi života
Blok prezentací českých hospicových sester
vyškolených v rámci kurzu ELNEC
(End of Life Nursing Education Curriculum) USA.
 Představení ELNEC kurzu – moduly, naše plány a cíle
Bc. Mariana Brabencová
Euripidés: „Kdož ví, zda není život umíráním a smrt
životem?“
 Kompletní paliativní péči pro všechny medicínské obory
Dis. Anna Krutská

Erich Maria Remarque: „Život je nemoc a smrt začíná
narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním – malým krůčkem ke konci.“
 Co je bolest, jak vypadá, jak ji lze vyšetřit,
hodnotit, léčit, překážky léčby, role týmu
Bc. Michaela Kaňová
Iogenés ze Sinópy: „Člověk je učeň, bolest je jeho
mistrem. Nic se nenaučíš bez mistra.“
 Léčba příznaků, péče o onkologickou ránu
Libuše Hašková
Spencer Johnson: „Jít do neznáma je lepší než zůstat
tam, kde nic není.“
 Etické záležitosti v paliativní péči, etická dilemata, etické postupy, právní postupy, kvalita
života
Dana Veselá
Fred Luskin: „Každý člověk vidí svět po svém – rozhodně jinak než my.“
 Spirituální péče
Jana Sieberová
Sokrates: „Nyní je čas – pro mě, abych zemřel, a pro
vás, abyste žili. Bůh ví, kdo z nás je na tom lépe.“
 Komunikace, naslouchání, různé strategie
k tématu
Jana Kapošváryová
John King: „Naslouchejte lidem a oni vám řeknou,
kdo jsou.“

 Ztráta, zármutek, žal
Jana Kirschová, Ilona Šándorová
Osho: „Smutek má svoji hloubku, štěstí je mělké.“
 Poslední hodiny, umírání a smrt, psychické
a citové úvahy, otázky umělé výživy a hydratace,
opiáty na konci života, paliativní utlumení na konci
života, podpora rodiny, rituály v různých kulturách,
péče po smrti
Gerta Štěpánková
Immanuel Kant: „Nejméně se bojí smrti ti, jejichž život
má největší cenu.“
6) Systém paliativní péče v Belgii
– v zemi, kde je schválená eutanazie…
PhDr. Marie Zvoníčková, odborná asistentka Ústavu
ošetřovatelství 3. LF UK v Praze
7) Kurz Paliativní péče pro všeobecné sestry
a porodní asistentky
Mgr. Jiřina Šenovská, autorka kurzu,
SZŠ a VOŠZ Zlín
8) Víme si rady s duchovními potřebami
pacientů?
MUDr. Marie Svatošová, prezidentka APHPP
9) Péče o terminálně nemocné v Bavorsku
MUDr. Roman Votrubec, praktický lékař,
Spolková republika Německo

Konference bude akreditována ČLK, ČAS. Přihlášky on-line: www.asociacehospicu.cz
Informace: Dagmar Mušková, koordinátorka konference, 731 461 142, konference@asociacehospicu.cz.
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AKCE ČLENŮ APHPP KE SVĚTOVÉMU DNI
prachatický hospic – 10. září 2011,
13 hod.
 Koncert pro ty, kteří mají srdce
na pravém místě, Ondřej Havelka & Melody Makers – 15. října
2011, 19 hod., Divadlo Prachatice;
www.hospicpt.cz.

ÚSTECKÝ KRAJ
HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA
– Litoměřice
 Veřejná sbírka pro Hospic sv.
Štěpána – 7. října 2011, město
Litoměřice
 Benefiční koncert, Big Band ZUŠ
Litoměřice a Smíšený pěvecký sbor Melodie – 8. října 2011,
19 hod., bývalý jezuitský kostel
Zvěstování Panně Marii, Litoměřice, www.hospiclitomerice.cz
Akce v čerčanském hospici.

HLAVNÍ MĚSTO
PRAHA
ASOCIACE POSKYTOVATELŮ
HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE
– Praha
 Koncert pro hospice – benefiční
koncert souboru „AD LIBITUM“
na podporu Asociace poskytovatelů hospicové paliativní
péče – 23. září 2011, 19 hod., Arcibiskupský palác v Praze
 Konference „Sestři, nebojte se,
já přece vím, že umírám!“ – 22.
října 2011, 10 – 16 hod., Komunitní centrum Matky Terezy, Modré školy 1/2337, Praha 4; www.
asociacehospicu.cz

ka „Hospic a potřeby jeho pacientů“, od 17ti hod. koncert vokálního
tria Sekundičky – 8. října 2011, od
13. hod; www.centrum-cercany.cz.

JIHOČESKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

HOSPIC SV. JANA N. NEUMANNA
– Prachatice
 Babouci – benefiční koncert nejznámější jihočeské dechovky pro

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
– Červený Kostelec
 Konference Umírání patří k životu – 24. září 2011, 10.30 hod.,

STŘEDOČESKÝ KRAJ
HOSPIC DOBRÉHO PASTÝŘE,
O.S. TŘI – Čerčany
 Koncert Michaela Janíka a Simony Klímové – 17. září 2011,
17 hod., prostory hospice, vstupné 120 Kč.
 Den otevřených dveří, 13 – 17
hod. každou celou hodinu exkurze
po hospici, od 14.30 hod. přednáš-

HOSPIC V MOSTĚ
 Prezentace hospice v Mostě
na akci Říjen pro neziskovky –
19. října 2011, celodenní akce,
1. náměstí v Mostě; www.hospic-most.cz.

Melody Makers.
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vstupné 250 Kč, Divadlo J. K. Tyla,
Červený Kostelec
 Vernisáž prodejní výstavy „Šikovné ruce pro hospic aneb lidé
lidem“ – 7. října 2010, 17 hod., vyhlášení vítězů soutěže v 19 hod.,
výstavní síň MÚ Červený Kostelec;
www.hospic.cz

C
Svatá
Anežka
Česká.

ZLÍNSKÝ KRAJ
HOSPIC HVĚZDA
– Zlín
– Malenovice
 Vystoupení dětského folklórního souboru „Kameňáček“
– 22. října 2011, 10 hod., společenská místnost, Sokolovská 967,
Zlín – Malenovice, www.sdruzenihvezda.cz.

HOSPICOVÉ OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ DUHA
– Hořice v Podkrkonoší
 Den otevřených dveří v Centru
domácí hospicové péče HOS
Duha, 10 – 18 hod., v 16 hod.
vyhlášení výsledků výtvarné
soutěže „Malujeme pro hospic“,
v 19 hod. děkovná mše svatá
– 7. října 2011, Hořice v Podkrkonoší; www.hospic-horice.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ KRAJ







HOSPICOVÁ PÉČE
SV. ZDISLAVY – Liberec
Vernisáž výstavy Nevšední tvář
radosti – 3. října 2011, 16 hod.,
liberecká knihovna
Den otevřených dveří – 11. října
2011, 9 – 18 hod., nové kanceláře Domečku v areálu Liebigovy
vily, Josefinino údolí 9/9
Přednáška Specifika paliativního ošetřovatelství, Mgr. Monika Marková – 12. října 2011,
15.30 hod., přednáškový sál Krajské nemocnice
Benefiční koncert Báry Basikové
pro Hospicovou péči sv. Zdislavy – 30. října 2011, 17 hodin, kostel sv. Antonína Velikého v Liberci;
www.hospiczdislavy.cz

VYSOČINA
HOSPICOVÉ HNUTÍ – VYSOČINA
 Hospicový večer s ak. mal. Janem Paulem o jeho knize „O štěstí v umírání“ – 10. října 2011, 16.30
hod., Městská knihovna v Jihlavě
 Den otevřených dveří Střediska hospicové péče v Jihlavě
– 12. října 2011, 8 – 16.30 hod.,
Žižkova 89 (administrativní budova „Krystal“, vchod B, 2. patro)
 Den otevřených dveří Střediska
hospicové péče v Novém Městě na Moravě – 12. října 2011,
10 – 17 hod.

2011, od 10ti hod. setkání a mše
za zemřelé v hospici, od 11ti hod.
prohlídka hospice; http://www.
hospickopecek.caritas.cz

 Hospicový večer na téma Spolupráce s rodinou při umírání
v domácím prostředí, PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. – 13. října
2011, 17 hod., Dům s pečovatelskou službou v Novém Městě na
Moravě, Žďárská 67; www.hhv.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
HOSPIC SV. ALŽBĚTY,
GABRIELA o.s. – Brno
 Veřejné promítání filmu Kluci
jsou zpět – 5. října 2011, 20.30
hod., kino ART, Cihlářská 19, Brno,
vstupné dobrovolné.
 Den otevřených dveří v Hospici
sv. Alžběty – 7. října 2011, 10 – 18
hod., Kamenná 36, Brno
 Dobročinný bazar ve prospěch
Hospice sv. Alžběty – otevřeno
v pracovní dny 9 – 17.30 hod., Cihlářská 1, Brno; www.hospicbrno.
cz.

HOSPIC SV. LUKÁŠE
– Ostrava
 Hospicová a paliativní péče –
kulatý stůl pro pracovníky zdravotních a sociálních zařízení
4. října 2011, 10 – 12 hod., Hospic
sv. Lukáše
 Den otevřených dveří v Hospici sv.
Lukáše – 5. října 2011, 10 – 18 hod.,
Hospic sv. Lukáše; www.ostrava.
caritas.cz
MOBILNÍ HOSPIC
ONDRÁŠEK – Ostrava
 Den otevřených dveří v Mobilním hospici Ondrášek – 6. října
2011, 9 – 16 hod., Horní 67, Ostrava – Dubina; www.mhondrasek.
cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
HOSPIC NA SVATÉM KOPEČKU
– Olomouc
 Den otevřených dveří v Hospici na Svatém Kopečku – 8. října

Hospic Hvězda.

KAŽDÝ
KAŽDÝ ČLOVĚK
ČLOVĚK NA
NA ZEMI,
ZEMI, BEZ
BEZ OHLEDU
OHLEDU NA
NA TO,
TO, CO
CO DĚLÁ,
DĚLÁ, HRAJE
HRAJE VŽDYCKY
VŽDYCKY HLAVNÍ
HLAVNÍ ROLI
ROLI
V
HISTORII
SVĚTA.
Paolo
Coelho
V HISTORII SVĚTA.
Paolo Coelho
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VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI HOSPICOVÉ PALIATIVNÍ PÉČE
VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PŘI HOSPICI
SV. JANA N. NEUMANNA V PRACHATICÍCH
a pracovníky v sociálních
službách, odborné kurzy
pro všeobecné sestry a fyzioterapeuty, konferenci
pro lékaře i nelékařské
zdravotnické pracovníky
a také dvoudenní kurzy
pro rodinné příslušníky,
kteří o své blízké nemocné pečují v domácím prostředí.
LP

Nabízí v průběhu roku
akreditované kurzy MPSV
ČR pro sociální pracovníky

Aktuální nabídka vzdělávacích programů:
 4. 10. 2011 a 1. 12.
2011
Úvod
do hospicové
paliativní péče
– přednášející PhDr. Robert Huneš a Mgr. Lucie
Štětinová
– 6ti hodinový vzdělávací
program akreditovaný
MPSV ČR

 5. 10. 2011
Zachování lidské důstojnosti u pacientů
s nevyléčitelným onemocněním
– přednášejí Mgr. Eva
Roubíčková, R. N. a Jaroslava Šamšová, R. N.
z Radioterapeutické
a onkologické kliniky
FN Královské Vinohrady

– odborný kurz pro nelékařské zdravotnické
pracovníky ohodnocený 4 kredity
 25. – 26. 10. 2011
a 29. – 30. 11. 2011
Péče o nevyléčitelně
nemocného
v domácím prostředí
– přednášející Iva Turko-

vá, DiS., Mgr. Lucie Štětinová, R. N. a P. Roman
Dvořák
– 16ti hodinový vzdělávací program akreditovaný MPSV ČR
Více informací k jednotlivým kurzům naleznete na www.hospicpt.
cz.

Kontakt: Mgr. Lucie Protivínská, vedoucí Vzdělávacího centra, tel.: 388 311 726, GSM: 731 604 432,
e-mail: vzdelavani@hospicpt.cz

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PALIATIVNÍ PÉČE PRO STŘEDOČESKÝ KRAJ
A PRAHU VZNIKÁ PŘI HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE V ČERČANECH
Hlavním záměrem Vzdělávacího centra je zvýšit
informovanost odborné
i laické veřejnosti v oboru
paliativní péče a současně

snaha odstranit tabu, které
pro mnohé z nás paliativní
péče dosud představuje.
Obsahem budou stáže a exkurze pro lékaře, nelékařský

zdravotní personál, sociální
a sociálně zdravotní pracovníky a studenty zdravotních,
sociálních a teologických
škol, vzdělávání studentů

lékařských fakult Univerzity
Karlovy a soubor kurzů vedených předními kapacitami v oboru paliativní péče.
VZ, JN

NABÍDKA KURZŮ
VZDĚLÁVACÍHO CENTRA PALIATIVNÍ PÉČE PŘI HOSPICI DOBRÉHO PASTÝŘE:
15. 9. Paliativní péče – tipy a triky pro klinickou praxi
MUDr. Ondřej Sláma
21. 9. Specifika paliativní ošetřovatelské péče
Mgr. Monika Marková
27. 9. Paliativní péče – hospice a umění doprovázet
MUDr. Marie Svatošová
18. 10. Syndrom vyhoření – BURN – OUT a jeho prevence PhDr. Šárka Dynáková
26. 10. Prvky kinestetiky v ošetřovatelské péči
Mgr. Jitka Dresslerová
Bližší informace na www.centrum-cercany.cz.
Kontakt: Ing. Věra Ziková, projektová manažerka
Tel. 317 777 381, fax: 317 700 903, GSM: 733 676 752, e-mail: zikova@centrum-cercany.cz
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PŘEČTĚTE SI:

KATOLICKÝ
TÝDENÍK
s přílohou
o hospicové péči
Dne 20. září najdete v příloze Katolického týdeníku zamyšlení
hospicového kaplana,
povídání s MUDr. Marií
Svatošovou, svědectví
klienta domácí hospicové péče, kazuistiku
rodiny, která požádala
o eutanazii a další příběhy a aktuální informace
z oblasti hospicové paliativní péče v ČR.
JN

KARMELITÁNSKÉ
NAKLADATELSTVÍ
vydá
„Umění doprovázet“
Už 7. vydání knížky
Hospice a umění doprovázet MUDr. Marie Svatošové vydá KNA vlastním nákladem a kniha
tak bude dostupná
i široké veřejnosti v síti
jejich prodejen.

O ŠTĚSTÍ V UMÍRÁNÍ
V září t. r. vyjde ojedinělá knížka o osobní zkušenosti
Jana Paula, profesí výtvarníka, s doprovázením jeho
maminky, ale také s realitou českého zdravotnického systému. Knihu autor představí také na konferenci APHPP 22. 10. 2011.
Co to je smrt, a jaký má
význam pro život člověka? Jak ji prožívá umírající, a jak jeho blízcí, kteří
ho provázejí v posledních
chvílích života? Proč u nás
umírají lidé v nemocnici
a mnohem méně v hospici, či doma v kruhu rodiny,
jak to bývalo po staletí zvykem? To jsou otázky, a ještě mnohé další, na které
se autor snaží odpovědět
v knize psané na hranici

dokumentu a prózy.
V líčení dramatických
událostí
vychází
z autentické osobní
zkušenosti,
popisuje podstatné chvíle
prožité s matkou během
pěti let, když v 81 letech
přežila těžkou operaci, a už
se o sebe nemohla starat.

Osobitým jazykem zaznamenává nevšední příběh
statečné ženy, která s pomocí rodiny překonala nejchmurnější lékařské prognosy, a reflektuje i osudy
umírajících ve stávajícím
systému zdravotní péče.
Kniha je o cestě zbavování
se strachu ze smrti, důvěrnou výpovědí o vůli, naději
a víře, je o potkávání, míjení a opětovném setkání,
když si ji vzal autor v roce
2004 po krátké hospitalizaci v nemocnici zemřít
domů, a v kruhu blízkých
ji provázel do posledního
vydechnutí. Silný iniciační prožitek přivedl autora
na cestu vlastní změny,
k nalezení nových hodnot
a osobního štěstí.

NÁVŠTĚVA PRIMÁTORA PRAHY V HOSPICI
MALOVICKÁ V PRAZE 4
Dne 9. 6. 2011 navštívil
primátor hl. Prahy Doc.
MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. v rámci návštěvy Městské části Praha 4
také nově otevřený hospic v Malovické ulici na
Spořilově.

Přestože dorazil oproti plánovanému termínu
později a jeho doprovod
nás upozornil, že čas návštěvy se o to zkrátí, skutečnost byla zcela opačná.
Čas návštěvy se prodloužil, protože p. primátor
důkladně prošel celý hos-

pic. Ocenil náročnou práci
personálu v hospici a bylo
k poznání, že tato pochvala vychází ze znalosti hospicové problematiky. Také
vyjádřil podporu svoji
i Magistrátu hl. m. Prahy
pro toto zařízení.
Ing. Josef Heller, MBA

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA MÍRU HOSPICŮM
Už na dvou interaktivních seminářích diskutovali pracovníci hospiců standardy sociálních
služeb pro sociální poradenství a odlehčovací
služby v hospicích.
Projekt APHPP vznikl
na podnět pracovní skupiny sociálních pracovníků členských organizací na
Valné hromadě APHPP, kde
zástupci hospiců vyjádřili
potřebu společně se vě-

novat „hospicovým“ standardům sociálních služeb,
které jsou pro hospicové
služby velmi specifické.
Naplánováno je celkem
6 celodenních seminářů,
které lektoruje inspektor
standardů sociálních služeb Antonín Plachý. Projekt
koordinuje Mgr. Petr Fadrhons z Hospice v Mostě.
APHPP děkuje za podporu projektu Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové.
JN

ŽIVOT
ŽIVOT JE
JE KRÁTKÝ
KRÁTKÝ –– NEBO
NEBO PŘÍLIŠ
PŘÍLIŠ DLOUHÝ
DLOUHÝ –– A
A ŽÍT
ŽÍT HO
HO TAK
TAK ŠPATNĚ
ŠPATNĚ PŘEDSTAVUJE
PŘEDSTAVUJE PŘEPYCH,
PŘEPYCH,
KTERÝ SI NEMŮŽU DOVOLIT.
Paolo Coelho
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ROVHOVÁHA
OKÉNKO PRO NAŠE PARTNERY

U Modré školy 1/2337
149 00 Praha 4
Jarmila Neumannová,
Vnější vztahy
Tel.: 731 625 951
E-mail:
propagace@asociacehospicu.cz
www.asociacehospicu.cz

Zpravodaj Rovnováha byl
vytištěn na náklady MMR
v nákladu 1 000 ks.
Rovnováha – zpravodaj
Vyšlo: 1. září 2011.
Zpravodaj
je neprodejný.
Registrace:
MV ČR: 29. 6. 2005,
VS/1-1/61268/05-R.
Číslo účtu APHPP:
198481152/0300

NOVÝ PROJEKT POMŮŽE
zlepšit situaci a komfort osob
v hospicích a domovech pro seniory z celé ČR
Nový projekt Nadace
Komerční banky Jistota,
společnosti LINET a Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
pomůže zlepšit komfort
a životní úroveň osob
umístěných v hospicích.
Na základě podepsaného Memoranda o vzájemné spolupráci poskytne Nadace KB Jistota žadatelům
o příspěvek finanční dar až
ve výši až 40 % z celkové
ceny lůžka značky LINET.
Společnost LINET pak poskytne další slevu ve výši
30 % z celkové ceny polohovacího lůžka. Provozovatelé lůžkových i domácích hospiců mohou díky

spolupráci partnerů získat kvalitní polohovací
lůžka společnosti LINET
s celkovou slevou až
70 %. Kromě toho žadatelé mohou v rámci programu využít i nabídky 25 %
slevy na matrace či seniorská křesla LINET.
„Asociace doporučila
seznam možných příjemců, kteří mohou využít
spolufinancování nákupu
lůžek Nadací a Linetem.
Předpokládáme, že mezi
provozovateli hospicových zařízení bude o tento výjimečný projekt velký
zájem,“ uvedl Robert Huneš, viceprezident APHPP.
„Moderní lůžka výrazně
zvyšují kvalitu péče i kom-

fort jak pacientů, tak ošetřujícího personálu. Projekt
má potenciál jejich výhody přinést i do opomíjené
oblasti péče o seniory,“
uvedl Radek Chvosta, ředitel obchodu pro ČR ze
společnosti LINET.
„Nadace KB Jistota
dlouhodobě vnímá potřebu zlepšit situaci osob
umístěných v hospicích
a domovech pro seniory.
Věříme, že projekt financování nákupu polohovacích
lůžek se stane úspěšným
projektem s konkrétními
hmatatelnými výsledky,“
doplnil Jaroslav Říšský,
předseda správní rady Nadace KB Jistota.
MK, JH, JN

DARUJTE KT – exkluzivní nabídka pro nové předplatitele
VYBERTE SI DÁREK – jednu z publikací našich biskupů!
Chystají se
u vás KŘTINY?
Darujte mladé
rodině roční
předplatné KT,
ke kterému přidá
redakce jako
dárek knihu Křest od ostravskoopavského biskupa Františka
Lobkowicze. Rodinám se v KT věnuje
každých čtrnáct dnů speciální
příloha Doma.
Bude (bylo)
u vás ve farnosti
BIŘMOVÁNÍ?
Pro kmotry
a přátele
biřmovanců máme
tip na neotřelý
dárek. Objednejte biřmovanci na
rok KT a jako bonus získá knihu
Biřmování od olomouckého
biskupa Josefa Hrdličky.

Připravují se
na MANŽELSTVÍ?
Snoubencům,
kteří se chystají
udělit si svátost
manželství, můžete
věnovat originální
dar v podobě předplatného KT.
V knize Manželství, kterou obdrží
zdarma navíc, k nim bude promlouvat
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO
Roční předplatné 572 Kč
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Zahájení odběru1)

ZPŮSOB PLATBY (zaškrtněte)
Poukázkou

SIPO spoj. č. .................................................................................

E-složenka: e-mail: ................................................................................................

Plátce Příjmení a jméno:
Ulice a č. p.

Potřebuje někdo
ve vašem okolí
povzbuzení
ve VÍŘE?
Nejen konvertitům,
ale i řadě
osamělých nebo
nemocných lidí chybí povzbuzení ve
víře nebo kontakt s církví. Můžete jim
„podat ruku“ objednáním KT, k němuž
vyberete knížku brněnského biskupa
Vojtěcha Cikrleho o eucharistii.

Obec
Telefon:
VyplňteOdběratel
pouze v případě, že údaje nejsou shodné s plátcem nebo předplatné objednáváte jako dárek.

Příjmení a jméno:
Ulice a č. p.
Obec

VYBRANOU KNIHU NEZAPOMEŇTE OZNAČIT!
Všichni noví předplatitelé počínaje 28. červnem
se automaticky zúčastní losování (proběhne 5. září)
o jedno místo na pouti do SVATÉ ZEMĚ S CK KŘÍŽEK!

Vyhrajte
zároveň
cestu

www.ckkrizek.cz

do
Svaté země
s CK Křížek!

Datum ................................................

Podpis .............................................................

Předplatitelský vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami.
1) Pokud není písemně zrušeno, předplatné se automaticky prodlužuje.

Nabídka knih k předplatnému platí do vyčerpání zásob.

