Výroční zpráva za rok 2000
Motto:
Jestliže potřebujeme u porodu moudrou bábu, aby nás přivedla na svět, potom ještě více potřebujeme
moudrého člověka, aby nás z něj vyvedl.
Michel de Montaigne

Slovo předsedy představenstva
Již po třetí mám tu čest připojit krátkou poznámku k výroční zprávě HSL. Musím přiznat, že pokaždé mne
shrnutí všech podstatných informací o ročním vývoji hospice naplňuje větší radostí a uspokojením a tak je
tomu i tentokrát.
V předchozích úvodních článcích a výročních zprávách jsme popisovali úvodní krůčky hospice a
vysvětlovali smysl této instituce. Z této výroční zprávy jednoznačně vysvítá, že hospic je po třech letech
zavedenou a prosperující veřejně prospěšnou organizací, jejíž péčí prošly již stovky nemocných na konci
životní pouti. Ne všichni z nich zemřeli, část z nich se podařilo vrátit do lůna rodiny tak, aby strávili ještě
několik drahocenných chvil mezi svými nejbližšími. Ti, kteří se již nevrátili, odešli provázeni v hospici
svými blízkými, ale i těmi, kteří jejich odchod usnadnili jak fyzicky, tak psychologickým působením a
útěchou. Pomoc pozůstalým blízkým lze statisticky obtížně vyčíslit. Těch, kterým hospic pomohl nésti břímě
rozloučení s nejbližšími, je mnohem více než vlastních pacientů.
Za pracovníky hospice však stojí mnohem větší množství vykonané práce. Pro nelehkou činnost Hospice sv.
Lazara je třeba hmotné zabezpečení, shánění finančních prostředků a v neposlední řadě budování a rozvíjení.
V uplynulém roce 2000 měl hospic nejen vyrovnaný hospodářský výsledek (což není v současné době
samozřejmostí), ale vybudoval i Internetovou kavárnu, zorganizoval mezinárodní konferenci „Paliativní
medicína – domácí hospicová péče“ a další akce, které důstojně reprezentují nejen plzeňský hospic a celé
hospicové hnutí, ale i nově se rozvíjející obor – paliativní medicínu. V hospici je kladen velký důraz na dnes
velmi zdůrazňovaný aspekt medicíny – léčbu bolesti. Již v loňském roce bylo rozhodnuto, že bude přistavěna
terasa, která poskytne méně těžce nemocným pocit většího kontaktu s okolním světem.
V souvislosti se základním posláním není vůbec nevhodné uvést i zdánlivě triviální manažerské problémy.
Věřte, že i jimi žijí ti, kteří pomáhají svým bližním na jejich poslední cestě a možná právě tyto problémy jim
přidávají více vrásek a starostí, než vlastní hospicová činnost. Dovedou se však s nimi velmi dobře vypořádat
tak, aby jimi vlastní činnost nebyla nijak zatěžována.
Hospic sv. Lazara se zařadil mezi několik málo podobných fungujících zařízení v České republice a je dnes
významným článkem řetězce charitativních institucí v plzeňském regionu. Dík za to patří všem pracovníkům
hospice i těm, kteří zvenku hospic podporují a také příslušným ministerstvům a Magistrátu města Plzně. Jen
jejich součinností může Hospic sv. Lazara v Plzni konat v plné šíři svoji činnost léčebnou i s její spirituální
stránkou v prostředí, které značně ulehčuje poslední cestu našich bližních.
Doc. MUDr. Boris Kreuzberg

Orgány sdružení
Představenstvo:

Zdravotní garant:
Vedení HSL:

Revizní komise:

předseda – Doc. MUDr. Kreuzberg Boris CSc.
místopředseda - Doc. MUDr. Fessl Václav CSc.
členové – JUDr. Hloušková Zdeňka, Janouškovec Pavel, Mgr. Kulawiaková Marie
MUDr. Roušarová Milena
ředitel – Ing. Pták Václav
vedoucí lékař – MUDr. Florián Pavel
vrchní sestra – Větrovcová Jana
Hinnerová Květa, Pellarová Radmila, Vodičková Olga

Zaměstnanci
Lékaři/ky:
Staniční sestra:
Zdravotní sestry:

Ošetřovatelé/ky:

Recepce:
Kuchyně:

MUDr. Bernardová Eva
Weinerová Jaroslava
Beroušková Julie, Hodková Marta, Hušková Petra, Chalupová Miriam, Kalvodová
Ivana, Kripnerová Zdena, Matějková Zdeňka, Sauerová Iva, Trejbalová Jana, Zýková
Vlasta.
Ajšmanová Tereza, Berkovcová Miroslava, Bešťák Karel, Černý Jiří, Deckerová
Lenka, Karpíšek Marek, Křížková Sylva, Mgr. Malina Zdeněk, Nováková Marie,
Pohořelá Iveta, Pražan Martin, Soukup Jiří, Taišlová Martina, Zuchová Věra
Görgesová Jana, Stará Eva
Bajerová Janina, Bradová Eva

Sociální pracovník: Bc. Landsmann Jaromír
Rehabilitační sestra: Nováčková Michaela
Ekonomka:
Ajšmanová Macela
Mzdy:
Moravcová Jana
Hospodářka:
Toupalová Kateřina
Správce PC sítě:
Ing. Vurm Petr
I-café:
Šuplík Martin
Duchovní:
P. Kazda Josef
Civilní služba:
Ing. Fiala Jiří, Kopecký Michal, Mgr. Královec Michal, MUDr. Valha František,
Vokoun Martin

Aktivity realizované v roce 2000
Internetová kavárna
V polovině roku 2000 jsme získali od ÚMO 2 Plzeň – Slovany do pronájmu nebytové prostory v těsném
sousedství hospice. V části těchto prostor jsme na podzim vybudovali internetovou kavárnu pro veřejnost, do
které srdečně zveme všechny zájemce. Tato akce byla finančně podpořena Nadací rozvoje občanské
společnosti z prostředků Evropské unie v rámci programu Phare. Samozřejmě máme na internet připojeny Pc
v hospici, tj. lékaři i ostatní zaměstnanci mají přístup k odborným informacím, které potřebují pro svoji
práci. Předpokládáme, že internetová kavárna:
- osloví mladou generaci, která přijde do blízkosti hospice a bude mít možnost seznámit se s tím, co je
hospicová péče
- pomůže překonat předsudky o hospicové péči
- získá dobrovolníky z řad uživatelů internetu
- bude mít obecně – informační charakter
Dále se nám podařilo získat grant na zakoupení kopírky od Nadace VIA (nástupnická organizace The
Foundation for a Civil Society). Kopírku využíváme jak v kavárně, tak zejména při provozu hospice.
Internetová kavárna plní svou funkci, denně přivítáme přes 10 návštěvníků.
Konference: Paliativní medicína – domácí hospicová péče
Na podzim jsme uspořádali konferenci „Paliativní medicína – domácí hospicová péče“. Na konferenci
přijelo přes 130 lékařů a zdravotnických pracovníků z celé ČR. Díky pochopení děkana LF UK Plzeň Doc.
MUDr. B.Kreuzberga jsme mohli tuto akci pořádat v posluchárně LF v Šafránkově pavilonu.
Přednášející byli přední odborníci z ČR a měli jsme tu čest přivítat i pracovníky Mobilního hospice ve Vídni,
kteří se z českými kolegy podělili o zkušenosti při poskytování domácí hospicové péče v Rakousku.
Vynikající moderování Doc. MUDr.V.Fessla Csc. a perfektní tlumočení MUDr. O. Slámy z FN Brno
umocnilo vysokou odbornou úroveň konference.Finančně konferenci podpořila firma MUNDIPHARMA.
Konference byla garantována Českou lékařskou komorou a měla hodnotu pěti bodů v systému kontinuálního
vzdělávání lékařů.

Aktivity plánované v roce 2001
Terasa se zimní zahradou
Naši pacienti nemají možnost vycházet ven a proto chceme před hospicem postavit terasu a zimní zahradu
s celoročním provozem. V současné době máme přislíbeny peníze od sponzorů a zahraniční nadace. Stavbu
jsme zahájili 18.4.2001.
Velice rádi využíváme této příležitosti, abychom poděkovali alespoň hlavním sponzorům, kteří stavbu
finančně podpořili:
Výbor dobré vůle -Nadace Olgy Havlové, Společenství pomocníků řádu sv. Lazara, Lékárna Devětsil JST
s.r.o., D.S.D. Metal spol s.r.o., T.O.P. EKO. spol s.r.o., KERAMONT, Západočeská plynárenská, a.s., Bank
Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s. – pobočka Plzeň, BEST, a.s., ŠKODA TS, a.s., LINET spol s.r.o.,
Ing. Pavel Sutr, Západočeská energetika, a.s., Nadace Civilia.
Školící středisko
Na podzim bychom chtěli v hospici zřídit školící středisko – odborné přednášky budou zajišťovat
farmaceutické firmy a firmy distribuující zdravotní materiál. Zdravotnická veřejnost by se, kromě
odborných přednášek, více dozvěděla o hospicové péči přímo v prostorách zařízení.
Rozšíření kapacity hospice
Vzhledem k tomu, že zařízení typu „hospic“ je v regionu jen jedno a onkologických nemocných přibývá,
kapacita našeho zařízení pro nemocné nestačí. V současné době evidujeme přes 50 žádostí pacientů, které

z kapacitních důvodů nemůžeme v našem zařízení umístit. Dle statistických čísel na jednom lůžku
hospitalizujeme cca 10 nemocných ročně. Rozšířením hospice z původních 24 na 26 lůžek, bychom mohli
nabídnout naše služby dalším 20 nemocným ročně.
Prostory pro 2 lůžka bychom vytvořili ze stávajících ubytoven, které po většinu roku neplní svůj účel.
Studenti, kteří jsou na stáži v hospici, bydlí většinou v Plzni a pro stážisty z jiných měst vybudujeme
ubytovny v nebytových prostorách v těsném sousedství hospice. Hospic by tímto získal 2 jednolůžkové
pokoje.

Akce pro zaměstnance
Každoročně pořádáme pro naše zaměstnance různé akce, při kterých se snažíme o to, abychom se viděli také
jinde než jen při péči o naše pacienty.
Již tradičně poslední sobotu v červnu mohou jak zaměstnanci, tak všichni příznivci hospice, kteří vlastní
bicykl, vyjet na cca 40 km dlouhou trasu. Součástí výletu bývá brod přes řeku, občerstvení, jízda na koni atd.
Další tradiční akcí je vždy na jaře a na podzim výjezd mimo HSL, kde se diskutují problémy se kterými se
setkáváme při naší práci. Na podzim jsme byli na faře v Ledcích, kde nás velice mile přivítali manželé
Fojtíčkovi. Téma našeho povídání bylo „Euthanázie a sdělování diagnóz těžce nemocnému pacientovi“.
Přednášeli P.J.Kazda – biskupský vikář pro zdravotní a sociální věci a MUDr. Milena Roušarová – zdravotní
garant Hospice.
Na jaro 2001 máme naplánováno relaxační odpoledne s Prof.PhDr. Jaro Křivohlavým CSc.
v Exodu v Třemošné na téma „Jak neztratit nadšení ….“.

Celková statistika
V roce 2000

Od zahájení provozu

Počet žádostí

344

867

Počet přijatých pacientů

222

608

Počet zemřelých pacientů

151

395

V roce 2000

Od zahájení provozu

Věková skupina

Přijatých pac.

Zemřelých pac.

Přijatých pac.

Zemřelých pac.

20 – 30

1

0

1

0

31 – 40

3

1

9

5

41 – 50

8

7

18

12

51 – 60

20

16

57

42

61 – 70

41

30

110

87

71 – 80

88

62

221

150

81 – 90

52

32

166

90

91 a více

9

3

26

9

V roce 2000
Počet
pacientů

Od zahájení provozu

Průměrný
věk

Průměrná
ošetřovací
doba

Počet
pacientů

Průměrný
věk

Průměrná
ošetřovací
doba

Zažívací trakt

50

74,3

30,4

139

74,7

25,4

Prs

25

76,2

42,3

69

75,3

31,3

Ledvina

20

69,4

30,1

46

72,8

24,9

Plíce a pohrudnice

9

71,1

21,1

31

69,5

24,4

Gynekologické orgány

20

79

35,7

41

65,1

33,3

Mozek

13

57

25,9

32

59,8

27,2

Prostata

12

80,4

26,9

24

80,9

27,5

Nejasného původu

10

78,2

17,4

21

79,7

12,1

Močový měchýř

12

73,4

52,3

19

73,4

38,2

Nonhodgkinovský lymfom

1

70

11

10

71,8

19

Kůže

1

69

22

8

69,5

30,2

Hrtan

0

0

0

6

66,4

15

Štítná žláza

0

0

0

3

75,3

8

Nádory kostí

1

61

8

4

61,8

8,4

Melanoblastom

2

72,3

38

3

77,1

42

Neurosarkom

2

73

30

3

61,5

40

179

61,3

465

67,7

Celkem

V roce 2000
Počet
pacientů

Od zahájení provozu

Průměrný
věk

Průměrná
ošetřovací
doba

Počet
pacientů

Průměrný
věk

Průměrná
ošetřovací
doba

Terminální stadium ost.chorob

15

79,4

30,2

79

80,8

56,8

Stav po fraktuře s koplikacemi

12

83,6

25,8

22

84

40,5

Stav po CMP s komlikacemi

11

75,4

35,2

23

77,3

59,3

Apalický syndrom

3

76,1

30

7

61

28

Alzheimerova choroba

2

73,8

25

14

76,4

45

43

77,7

143

75,9

Celkem

Přehled hospodaření za rok 2000
Provozní výnosy
Příjmy z vlastní činnosti
Dotace ze státního rozpočtu – MPSV ČR
Dotace od města Plzeň
Dary – právnické osoby
Dary – fyzické osoby
Ostatní
Výnosy celkem

v tis.Kč
5.745
1.956
2.950
232
227
530
11.640

Provozní náklady
Spotřeba materiálu
Služby
Energie
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Odpisy
Ostatní náklady
Náklady celkem

v tis.Kč
2.783
1.395
328
4.467
1.507
223
815
11.518

Hospodářský výsledek

122

Dary na investiční majetek nejsou uvedeny v provozních výnosech. Tyto finanční prostředky jsou zahrnuty
v rozvahových účtech.

Kontroly hospodaření
Revizní komice HSL provedla dne 19.4.2001 kontrolu hospodaření Hospice sv. Lazara. Komisi byly
předloženy veškeré účetní doklady roku 2000. Při kontrole těchto dokladů revizní komise HSL
neshledala žádné nedostatky.

Audit
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2000. Vedení
sdružení je odpovědné za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné a
správné v souladu s platnými zákony a předpisy. Naší odpovědností je vyjádřit názor ne účetní závěrku jako
celek na základě provedeného auditu.
Náš audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České
republiky a auditorskými směrnicemi vydanými Komorou auditorů. Tyto směrnice vyžadují, abychom
plánovali a provedli audit s cílem získat přiměřenou míru jistoty, že účetní závěrka neobsahuje významné
nesprávnosti. Audit zahrnuje ověření, provedené výběrovým způsobem, účetních záznamů a dalších
informací prokazujících údaje účetní závěrky a posouzení účetních postupů a významných dokladů,
použitých sdružením při sestavení závěrky a také posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Na základě
výsledků použitých auditorských procedur jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že účetní
záznamy sdružení nebyly ve všech podstatných aspektech v souladu s platnými zákony a předpisy.
Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený základ pro vyslovení výroku na účetní závěrku.
Podle našeho názoru tato účetní závěrka ve všech podstatných aspektech správně zobrazuje majetek,
závazky, vlastní zdroje a finanční situaci občanského sdružení Hospic sv. Lazara k 31.12.2000 a výsledky
jejího hospodaření za účetní období 2000 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a dalšími
příslušnými právními předpisy.
Auditor, evid.č. 200, JUDr. Oldřich Krejbich

Kontrolní komise Magistrátu města Plzně – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Ve smyslu ustanovení § 9 zákona č. 522/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších platných právních
předpisů, v souladu s kontrolním řádem Magistrátu města Plzně byla pověřena kontrolní komise ve složení:
Olga Vodičková, Jarmila Srbková a Ing. Štěpánka Vrbová kontrolou plnění smlouvy mezi městem Plzní a
Hospicem sv. Lazara. Kontrola byla provedena v termínu 29.1.-1.2. 2001. Při kontrole vedení účetnictví a
využití poskytnutého finančního daru nebylo shledáno závad.

Poděkování
Vážený pane řediteli! Dovolte mi prosím ještě jednou Vám touto písemnou formou poděkovat za to, že už
jen, v této spěšné a chaotické době, existujete!!!!! Takové perfektní zařízení jako je to Vaše, s tím jsem se
doposud nesetkala. Otce pana Váslava H. jsme měli u Vás hospitalizovaného od 27.1.-28.3.2000 a nemohu
nikomu z Vašich podřízených vůbec nic vytknout, spíše se sklonit nad takovou vzornou péčí a obětavostí.
Děkuji za „VŠE“ ještě jednou a přeji Vám všem jen pohodu, klid a pevné zdraví.
S přátelským pozdravem Eva P. (dcera).

Děkujeme všem za vzornou péči a za to, že vůbec jste. S úctou a obdivem dcery paní O.
Za celou skupinu studentek ošetřovatelství z LF UK Plzeň děkujeme personálu za čas, který nám věnoval.
Bakalářky 3. roč.

Závěrečné slovo ředitele
Vážené dámy, vážení pánové, v letošním roce, přesněji 1.4.2001 jsou to tři roky od chvíle, kdy do hospice
přišel první pacient. Za tu dobu se tu vystřídalo mnoho pacientů a s hospicovou péčí se mohly seznámit i
rodiny pacientů. Myslím si, že při bilancování uplynulých tří let se nemáme za co stydět.
Onkologické onemocnění bezesporu patří k nejobávanější nemoci dnešní doby. Je už téměř nemožné najít
rodinu, kde by se v bližším nebo vzdálenějším příbuzenstvu nevyskytl nádor. Právě pro pacienty s tímto
onemocněním je zde hospic a hospicová péče, která již pronikla do podvědomí zdravotnické i
nezdravotnické veřejnosti. O tom, že jsou nemocní i jejich rodiny spokojeni s péčí, kterou hospic poskytuje,
svědčí stále přibývající počet žádostí o hospitalizaci.
Hospic není jen budova, dům, který může být jistě velice užitečný, ale mnohem důležitější je filosofie
v pozadí tohoto domu, filozofie, kterou můžeme naplňovat kdekoliv, kde je těžce nemocný a jeho rodina.
Fungování hospice je samozřejmě podmíněno i finančními prostředky a zde bych chtěl velice ocenit přístup
magistrátu města Plzně, který chápe nutnost hospicové péče v městě Plzni a pro hospic každoročně vyčlení
finanční dotaci z rozpočtu města.
Rád bych poděkoval především všem zaměstnancům za nasazení a svědomitý přístup s jakým vykonávají
tuto velice náročnou práci, dále členům představenstva, kteří svoji nezištnou prací napomáhají k tomu, aby
se hospic rozvíjel ke spokojenosti všech, kterým má sloužit. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat
dobrovolníkům, sponzorům, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR a všem,
kteří věnovali nebo věnují svůj čas na rozvoj hospice a hospicové péče vůbec.
S úctou Ing. Václav Pták

