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MOTTO:
Někteří lidé vstoupí do našeho života
a zase odejdou. Někteří zůstanou jen
chvíli a navždy změní náš život.
(neznámý autor)


Vážení přátelé,
společně s vámi bychom se chtěli
ohlédnout za rokem 2014, který přinesl
několik změn. Hned s 1. lednem 2014 se
s účinností NOZ automaticky transformovala občanská sdružení na spolky. Co
to pro nás znamená? Od března 2014
je Hospic sv. Lazara zapsán v rejstříku
spolků, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Do 1. 1. 2016 je třeba
provést změnu názvu a Stanovy je nutné
upravit tak, aby nebyly v rozporu s ustanoveními NOZ. Tato úprava je nutná do
1. 1. 2017.
Ke konci roku 2014 došlo představenstvo po několika jednáních k názoru, že
pro další etapu vývoje Hospice sv. Lazara je nutná změna vedení. S hospicem
se proto rozloučil dosavadní ředitel Ing.
Jakub Forejt. Vedením hospice byla do
výběrového řízení pověřena MUDr. Eva
Bernardová.
A co nás v tomto roce potěšilo? V březnu především benefiční představení
Jaroslava Duška „Čtyři dohody“. Byla to
poslední z akcí věnovaných 15. výročí
hospice, které jsme oslavili v předešlém
roce. Krátce nato se konal benefiční koncert plzeňské zpěvačky Vlaďky Bauerové
a jejích hostů v krásných prostorách Kostelíku U Ježíška.

Jinak nebyl uplynulý rok nijak výjimečný. Starali jsme se a pečovali o nemocné
pacienty. Léčili jsme jejich bolesti těla
i duše a snažili jsme se, aby nikdo z pacientů nebyl sám. Pomáhali jsme také
těm, kteří nemocné doprovázeli. Právě
pro ně připravujeme v hospici třikrát za
rok vzpomínkové setkání, které začíná
mší a pokračuje posezením u kávy a malého občerstvení. Vždy jde o setkání velmi příjemné až dojemné.
Naše práce by nebyla možná bez podpory města, kraje, úřadů a obcí, firem
i jednotlivých dárců. Jsme vám všem za
vaši podporu vděčni a mnohokrát za ni
děkujeme.
Děkujeme také dobrovolníkům, kteří
pomáhají tam, kde je potřeba. A samozřejmě děkujeme všem zaměstnancům,
za jejich silnou vnitřní motivaci, která je
udržuje při tak náročné práci.
MUDr. Michaela Havlová
garant zdravotní péče
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Poslání organizace
Posláním Hospice sv. Lazara je poskytovat komplexní a na kvalitu života
zaměřenou péči nemocným, kteří trpí
nevyléčitelnou, převážně onkologickou
chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu v Plzeňském kraji.

Základní informace
Hospic sv. Lazara v Plzni je nestátní
neziskové zdravotnické zařízení – provozované občanským sdružením Hospic sv. Lazara. Hospic je specializované
zařízení, poskytující tzv. paliativní péči,
tedy péči zaměřenou zejména na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc
přináší a na zmírnění obtíží, kterými se
nemoc projevuje. Paliativní medicína zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou,
sociální a duchovní.

Hospic neslibuje uzdravení, ale také
nebere naději. Neslibuje vyléčení, slibuje odbornou péči. Zaměstnanci se snaží
o zlepšení či alespoň udržení kvality života, která je utvářena spolupůsobením
mnoha faktorů a pro každého člověka
má jiný obsah. Neustupujeme od etických požadavků na zachování lidské důstojnosti až do konce a na přirozenou
délku života bez jeho prodlužování nebo
aktivního ukracování.
Hospic není konkurentem zdravotnických zařízení, ale alternativou, která dává možnost výběru různých typů
poskytované sociální a zdravotní péče.
Hospic není zařízení typu nemocnice,
LDN, či domova důchodců. Není určen
k dlouhodobému nebo dokonce trvalému pobytu.
Financování je vícezdrojové. Jedním ze
zdrojů je i platba pacienta.

Prijímání
nemocných
ˇ
Nemocné přijímáme na základě podané žádosti (vyzvednout ji lze v recepci,
je ke stažení na internetu na www.hsl.
cz, nebo ji můžeme zaslat poštou). Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného
doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Došlé žádosti se posuzují
v odborném konziliu podle následujících kritérií:
1) Nutnost paliativní léčby a péče
2) Nedostatečná/nemožná domácí péče
3) Nepotřebuje akutní nemocniční
léčbu

Péče o nemocného
Hospic poskytuje odbornou péči zaměřenou především na úlevu od bolesti
podle nejmodernějších možností a pří-

4

stupů. Nemocného vnímáme jako celek i s jeho rodinou. Respektujeme jej
jako plnohodnotnou bytost s jeho jedinečným charakterem. Nabízíme mu
oporu a pomoc v emocionálním vypětí
spojeným s měnícími se potřebami a jejich uspokojováním. Snahou naší péče
je zajistit nemocnému a jeho rodině,
kteří procházejí různými fázemi nemoci
a jejího přijetí, prostředí empatie, úcty
a porozumění.
Hospic je vybaven moderními pomůckami a přístroji. O nemocného se
starají lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, fyzioterapeut, sociální pracovnice,
psychoterapeut, duchovní a dobrovolníci. Kapacita je 28 lůžek. 20 jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje zajišťují
našim nemocným i jejich rodinným příslušníkům intimitu a dostatečné soukromí. Návštěvy jsou možné kdykoli během
dne. Pro ty, kteří chtějí nemocného doprovázet je na pokoji přistýlka na přespání.

Péče o spirituální
potreby
nemocných
ˇ
Duchovní péči pacientům hospice poskytuje pastorační asistentka. Kněžská
služba je zajištěna jednou týdně na celý
den. Jeden měsíc do našeho hospice
dochází P.Jiří Barhoň, který je zároveň
koordinátorem všech pastoračních asistentů ve zdravotnických zařízeních,
a druhý měsíc bratři dominikáni, konkrétně P. Romuald Rob a P. Petr Semík.
Slouží našim nemocným službou svátosti smíření, udělují svátost nemocných
a s některými nemocnými si jen povídají. Na požádání je možné kdykoli kontaktovat i pastory z jiných denominací.
Dvakrát týdně je sloužena v místní kapli
mše svatá, které se mohou zúčastnit nemocní podle svého přání a aktuálního
stavu. Z aktivit, které pomáhají zlepšit
psychický stav nemocných, nabízíme ergoterapii, canisterapii, společnost dobrovolníků a různé kulturní akce.

5

˚
˚
Pujčovna
rehabilitačních pomucek
Jako podpůrná služba pro rodiny, které se starají o těžce nemocné, slouží půjčovna
pomůcek. Ta v roce 2014 pomohla 68 klientům. Za pořízení některých z nich vděčíme sponzorům a nadacím. V roce 2014 jsme půjčovnu rozšířili o skládací polohovací
lůžka a chodítka.
Hospic sv. Lazara nabízí možnost zapůjčení rehabilitačních pomůcek za následujících podmínek:
- pomůcky se vydávají a přijímají zpět po předchozí telefonické domluvě
(tel.: 377 431 381) v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hodin
- při vydání pomůcky se vybírá vratná záloha

vratná záloha:
měsíční popl.:

chodítko nízké
500 Kč
50 Kč

vratná záloha:
měsíční popl.:

vozík toaletní
(gramofon)
1000 Kč
100 Kč
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chodítko vysoké
500 Kč
50 Kč

lůžko elektrické
ošetřovatelské
5000 Kč
1000 Kč

chodítko s kolečky
800 Kč
80 Kč
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Orgány sdružení
Představenstvo:
Předseda:

Jaroslav Terč

Místopředseda: MUDr. Štěpán Bejvančický
Členové:
		

Mgr. Ilona Jehličková, MUDr. Eva Bernardová,
MUDr. Milan Štěrbák, Ivana Kalousová

Zdravotní garant: MUDr. Michaela Havlová
Vedení hospice: ředitel – Ing. Jakub Forejt (do 31. 12. 2014)
		vedoucí lékař – MUDr. Michaela Havlová
		hlavní sestra – Ivana Kalousová
Revizní komise: Jana Hýblová, Václav Voříšek, Bc. Hana Stránská
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ˇ
Zamestnanci
hospice
Lékaři/ky:
		

MUDr. Eva Bernardová, MUDr. Michaela Havlová,
MUDr. Jaroslav Kotrba (DPP)

Hlavní sestra:

Ivana Kalousová

Zdravotní sestry: Dana Broftová (do 31. 12. 2014), Helena Černá (do 31. 12. 2014),
Jana Fastnerová, Zdeňka Kripnerová, Kateřina Maříková DiS.,
		
Zdeňka Matějková, Alena Rossiová (do 31. 12. 2014),
		
Iva Sauerová, Marta Šimánková, Šárka Šimková,
		
Zdeněk Šlajs DiS., Vlasta Zýková, Mgr. Jana Eismanová (DPČ)
Ošetřovatelé/ky: Anna Bystřická, Lucie Karlíková DiS., Mgr. Zdeněk Malina,
		
Tomáš Stehlík, Zuzana Šihánková, Marie Šobíšková, Věra Zuchová
Pracovníci v sociálních službách:
		
Marie Bourová (do 31. 12. 2014), Marek Karpíšek, Michael Kaše,
		
Drahomíra Koderová (do 30. 9. 2014), Jan Prošek,
		
Marcela Škrlantová, Kateřina Toupalová (od 1. 10. 2014)
Fyzioterapeut:

Lucie Hergetová DiS.

Psychoterapeut: Mgr. Anděla Bednářová
Recepce:
		

Anna Karpíšková, Alena Hrubcová (do 31. 12. 2014),
Jaroslava Soukupová, Marcela Ajšmanová (DPP)

Kuchyně:

Marie Hofmanová, Jana Vítková, Kristýna Forejtová (DPP)

Ekonomka:

Radka Poláčková

Hospodářka, mzdy a personalistika: Kateřina Koželuhová
Sociální pracovnice: Mgr. Vlasta Černá Sýkorová
Údržba:

Petr Koželuh (DPP)

Vysvětlivky:
DPČ – dohoda o pracovní činnosti,
DPP – dohoda o provedení práce
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Hospitalizovaní pacienti podle diagnóz
Zhoubný novotvar…			

počet

žen

C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22

1
5
2
12
6
7
1
1

0
3
0
6
5
5
0
0

1
2
2
6
1
2
1
1

63
71
72
79
81
71
83
86

1
11
1
28

0
8
1
8

1
3
0
20

71
72
92
73

2

1

1

85

2
2
1
1
12
4
3
1
7
1

1
1
0
1
12
4
3
1
7
1

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

81
86
50
66
75
77
81
69
76
74

10
1
2
1
1
6
1

0
0
1
0
0
2
0

10
1
1
1
1
4
1

78
61
65
72
74
71
65

C23
C25
C32
C34
C39
C43
C44
C48
C49
C50
C53
C54
C55
C56
C57
C61
C62
C64
C65
C67
C71
C77
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Jícnu
Žaludku
Tenkého střeva
Tlustého střeva
Rektosigmoideáního spojení
Konečníku - recta
Řiti a řitního kanálu
Jater a intrahepatálních
žlučových cest
Žlučníku
Slinivky břišní
Hrtanu
Průdušky a plíce
Jiných a nepřesně určených
lokalizací v dýchací soustavě
a nitrohrudních orgánech
Melanom kůže
Jiný zhoubný novotvar kůže
Retroperitonea a peritonea
Jiné pojivové a měkké tkáně
Prsu
Hrdla děložního
Těla děložního
Dělohy, část NS
Vaječníku
Jiných a neurčených ženských
pohlavních orgánů
Předstojné žlázy - prostaty
Varlete
Ledviny mimo pánvičku
Ledvinné pánvičky
Močového měchýře
Mozku
Sekundární a neurčený zhoubný
novotvar mízních uzlin

mužů prům. věk

Zhoubný novotvar…		
C78
C79
C80
C83
C85
C88
C90
C91
C96
C99

počet

žen

2
2
4
1

2
1
3
0

0
1
1
1

83
77
84
62

1

1

0

76

1

0

1

60

1

0

1

83

1
1

0
1

1
0

87
73

1

1

0

76

Dýchací a trávicí soustavy
Jiných lokalizací
Bez určení lokalizace
Non-Hodgkinův (difuzní)
lymfom
Non-Hodgkinův lymfom,
jiných a neurčených typů
Zhoubné imunoproliferativní
nemoci
Mnohočetný myelom
a plazmocytární novotvary
Lymfoidní leukemie
Jiné zhoubné novotvary mízní,
krvetvorné a příbuzné tkáně

mužů prům. věk

Celková statistika
Průměrná délka hospitalizace: 31 dnů
2014
Přijato celkem
z toho - onkologických
- neonkologických
Věkové kategorie nemocných:		
0 – 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91 a více

Za dobu provozu
2968

178
149
29
Celkem
0
0
1
4
13
34
61
60
5

Z toho žen
0
0
1
1
3
15
30
38
3

mužů
0
0
0
3
10
19
31
22
2
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Dobrovolníci
Nezbytnou součástí Hospice sv. Lazara
jsou také naši dobrovolníci. Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv,
protože každý umí něco, co může poskytnout ostatním. Mohou být dobrým
společníkem nemocných, přijít si popovídat, ale také vyslechnout si nemocného. Pacientům předčítají, společně si
zazpívají, hrají společenské hry nebo se
věnují tvořivé práci. Dobrovolníci vykonávají v hospici také praktickou výpomoc. Pečují o květiny, spravují prádlo,
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uklízejí před domem a starají se o příjemné prostředí na terase.
Canisterapie má v hospici velkou tradici a je mezi pacienty velmi oblíbená.
I v tomto roce byl společníkem pacientů labrador jménem Chrek. Majitelem Chreka jsou také Pomocné tlapky,
o.p.s., ale setkání s pacienty probíhá
pod vedením fyzioterapeutky hospice
Lucie Hergetové.
V roce 2014 navštěvovalo Hospic sv.
Lazara 17 dobrovolníků.

ˇ
ˇ
Prehled
hospodarení
v roce 2014

Provozní výnosy
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy – příspěvek na péči
Příjmy z vlastní činnosti
Přijaté dary – fyzické osoby
Přijaté dary – právnické osoby
Dary – obce
Dary – ostatní
Členské příspěvky
Ostatní výnosy – úroky, výnosy, tržby
Provozní dotace – MPSV ČR
Provozní dotace – Plzeňský kraj
Provozní dotace – Město Plzeň
Výnosy celkem

(v tis. Kč)
8.691
3.141
2.075
385
359
229
78
6
549
2.140
900
1.831
20.384

Provozní NÁKLADY

(v tis. Kč)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění a náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy

1.977
562
179
8
3.077
10.487
3.543
44
361
203

Náklady celkem

20.441

Hospodářský výsledek

-57
13
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Výsledky auditu

15

16

Výsledky revizní komise
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18

19

ˇ
Prehled
dárcu˚ za rok 2014



Fyzické osoby:

Právnické osoby:

Alexa R., Bachna Petr, Ing. Baumruková
Jaroslava - Praha 5, Bláhová P.,
Blažková B., Cabrnoch Ivo, Čech Adrián
- Mariánské Lázně, Čechurová Eva Plzeň, Černý P., Dobrá B., p. Drnek,
Eisenhamerovi V. a P., Filipová J.,
manž. Forejtovi - Plzeň, Hayerová J.,
Ing. Hegner Pavel - Plzeň, Heidlerová H.,
Helmová M., Hrabětovi Lukáš
a Radovan, Hruška V., Ing. Ichová Marie
- Plzeň, Ing. Ježková Dana – Plzeň,
Jílek M., Jírová T., Jurečková J.,
Juřičková M., Kneifel René,
Kočárková K., Koška K., Král J.,
Krulichová Z., Křemenáková R.,
Křížek M., Kubalíková Jiřina, Kučera M.,
Kulovaná L.,Mgr. Kvěchová Dagmar Plzeň, Kýr L., Lepší Jiří, Liška Petr,
Lukeš M., Matějčková J., Mayerová
Ludmila, Mikanová P., Ing. Muknšnábl
Josef - Měčín, Myroniuková L.,
Najmanová M.,Novák Luboš -Rychnov
nad Kněžnou, Nový D., Nový Z.,
Paulová V., Pechman V., Režová J.,
Rod M., Salz H.,Schiffner O.,
Skočilová H., Srb J., Suchý M., Světlíková
R., Svoboda J., Svobodová S.,
Szorádová V., MUDr. Šámalová Marie Plzeň, Ph.Dr. Šestáková Blanka - Plzeň,
Šimandlová Gabriela - Plzeň,
Škrášek J., Šperl J., Špillar Jan - Plzeň
Šroubková N., PhDr. Šteklová Iva Plzeň, Štilipová Marie - Plzeň, Štrunc J.,
Šubrtová E., Tauer A., Tejmlová M.,
Ungrová J., Vaněk P., Vasková Z.,
Včala J., Vít Václav - Březová, Vovsík M.,
Zemen J., Zíka K., Zunová V.

4 flow Plzeň
Česká spořitelna
Dakan poradenská s.r.o. – Plzeň
ECM Plzeň
Hofmeister s.r.o. – Plzeň
Karel Hranička – SKG – Plzeň
Keramika Soukup
Město Beroun
Město Dobřany
Město Touškov
Město Starý Plzenec
Městské obvody Plzeň 1 – 4
MPSV ČR
Nadace KB Jistota
Obec Zruč – Senec
Plzeňská teplárenská
Plzeňský kraj
Statutární město Plzeň
Vojenský a špitální řád sv. Lazara
Jeruzalémského – Plzeň
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Benefiční představení Jaroslava Duška ČTYŘI DOHODY v plzeňské Měšťanské besedě
(akce v rámci 15. výročí Hospice sv. Lazara)

Benefiční představení pro Hospic sv. Lazara - koncert zpěvačky Vlaďky Bauerové
v kostele "U Ježíška" v Plzni
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ˇ
Podekování
 3.12.2014
Vážení pracovníci, chtěla bych tímto
vyjádřit dík za Vaši obětavou práci, péči
a starostlivost o mého manžela. Odešel
na druhý břeh v klidu a smířen s životem
i smrtí. Vám všem přeji do nového roku
zdraví, sílu, trpělivost a lásku, kterou ve
velké míře rozdáváte vašim pacientům.
Velmi si vás vážím a moc děkuji. Paní Z.
 31.12.2014
Vážení, chtěla bych touto cestou moc
poděkovat všem zaměstnancům vašeho
zařízení, kteří se podíleli na péči o naši
maminku, paní Marii Š. v posledních
dnech života. Velmi mě potěšil, a obdivovala jsem jejich empatický lidský přístup jak při ošetřování klientů, tak i při
jednání s jejich blízkými. Při této těžké,
psychicky velmi náročné práci jim nikdy
nechyběl úsměv a hezké slovo. Vytvářeli
tak příznivé klima, kde se klienti necítí
být odstrčeni. Ještě jednou upřímně děkuji jménem sourozenců a celé rodiny.
Jaroslava V. – dcera

personálu, který se o něj pečlivě staral, odešel na druhý břeh života klidný
a spokojený. Ještě jednou Vám touto
cestou děkuji. S úctou k Vašemu zařízení
Jana Š.
 23.10.2014
Váš hospic bude pro mě vždy místo, kde jsem prožila posledních 6 dní
se svým Ivem. Díky vašemu přístupu
jsme je prožili v pohodě. Nezapomenu
na hru na kytaru, která v Ivovi vyvolala vzpomínky na trampský život, který
žil od 15 let. Díky vám vím, že je místo,
kde smrt je přirozenou součástí života
a vy jste sehraný tým, který umí pomoci
i pozůstalým. Děkuji vám a doufám, že
až přijde můj čas, budu taky u vás. Přeji
vám, ať vám zůstane ta klidná a přátelská atmosféra, která pomáhá těm, co
jsou na odchodu. S pozdravem Věra K.
 25.8.2014
Jménem rodiny Vám všem děkuji za
úžasnou péči, lidský přístup a pochopení. Dne 24. 8. 2014 odešla naše milovaná
maminka a babička Marie M. Po celou
dobu byla maminka nadmíru spokojená
s Vaší péčí, laskavostí a přátelským přístupem. Byla velmi opečovávaná a prožila zde v příjemném prostředí poslední
etapu života. Moc si vážíme Vaší práce
a jsem ráda, že maminka byla právě zde.
S úctou Vlasta Š. - dcera
 13.6.2014
Děkujeme za vlídné přijetí, trpělivé
provázení a přejeme vše dobré.
Hospic Sv. Jiří Cheb

 23.11.2014
Jsem si dobře vědoma toho, v jakém
zdravotním stavu byl manžel převezen
do Vašeho zařízení, a že jen zásluhou
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 14.5.2014
Moc děkuji za vstřícný personál a péči,
kterou lidem věnují. Maminka tu byla
moc spokojená. Zemřela v květnu před

 24.2.2014
Vám všem, kteří máte tak milosrdná,
vřelá, lidská a veliká srdce, něžnou, chápající, zranitelnou a vstřícnou duši. Vám
všem patří naše tisíceré díky za vše, co
jste udělali pro mého manžela Honzíka
Š. v těžkých chvílích a za vše, co jste udělali pro mne. Byli jste mojí obrovskou
psychickou oporou, vaše nepřetržitá starostlivost, lidskost, klidný profesionální
přístup ke všem mě držely každý den
nad vodou. Máte zlatá, chápající a všeobjímající srdce. Po právu si zasloužíte
šťastné dny a všechny krásy světa. Bůh
s Vámi, ať stále žehná vaší nelehké, ale
potřebné práci.
S úctou a pokorou Emanuela Š.

5 lety a jsem vděčná za to, že mohla být
poslední dny právě zde. Šárka D.-dcera
 4.5.2014
Vážená paní doktorko, chtěla bych Vám
touto cestou velice poděkovat za Váš cit
a profesionalitu, se kterou jste k nám
i mému manželovi přistupovala při jeho
odchodu. Velice si toho vážíme, protože
ztráta milované osoby je moc těžká. Starala jsem se o manžela celý rok, ale rozhodnutí dát ho k vám do hospice bylo to
nejlepší, co jsem mohla pro něj udělat.
Pomohli jste jemu i nám a hlavně manželův odchod byl důstojný, klidný, a já
s dcerou mohla být u toho. Poděkujte
prosím naším jménem celému personálu, sestřičkám i vašim chlapcům. Kéž by
takových zařízení bylo více! Ještě jednou
Vám děkuji za vše.
S úctou Miluše P.

 14.2.2014
Děkuji Hospici sv. Lazara, děkuji všem,
kteří pomáhali, starali se a ulevovali
v bolesti mé manželce Dagmar B. v jejích posledních 97 dnech života.
Vděčný manžel Petr H.
 10.1.2014
Všem zaměstnancům hospice přeji vše
nejlepší do nového roku. Děkuji za vyjádření účasti při naší bolesti. Dovolte,
abych tímto poděkovala za srdečnou
a milou péči, kterou moje maminka
u vás dostala.
Olga M.
 8.1.2014
Přeji zdraví a pohodu celému pracovnímu kolektivu. Poděkování za kondolenci
při úmrtí mého muže Zdeňka Š.
Hodně síly v tak těžké práci,
s vděčností Eva Š. Třemošná u Plzně
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Děkujeme všem dárcům a donátorům,
kteří podpořili naši práci. S vaším
přispěním jsme mohli pomáhat trpícím
a jejich blízkým v jejich obtížné životní
situaci. S vaší pomocí může být náš
hospic „klidným přístavem“ v dnešním
uspěchaném světě, kde nachází útočiště
a pomoc ti, kteří ji nejvíc potřebují.
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