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Abstrakt
Cílem práce bylo zjistit informovanost populace České republiky o hospicích a
hospicových službách a také její zájem o hospice. Tato práce obsahuje všeobecný,
stručný přehled pojmů týkajících se umírání, smrti, paliativní a hospicové péče i
historii hospiců u nás a ve světě. Dále je zde obsažen přehled a popis jednotlivých
fungujících „kamenných“ hospiců na území České republiky i zmínka o projektování
a výstavbě nových českých hospiců. Nedílnou součástí každého hospice jsou
dobrovolníci, tak i v této práci je popsán jejich nezastupitelný význam pro činnost a
chod všech hospiců. Pro zpracování praktické části tohoto výzkumného šetření bylo
zapotřebí získání a vyhodnocení alespoň 200 dotazníků (tato práce jich obsahuje
201) od respondentů starších 18- let z celé České republiky. Vyhodnocení těchto
dotazníků přineslo sebou mnohdy překvapující výsledky týkajících se právě
informovanosti a zájmu veřejnosti o hospice. Bylo zjištěno, že skoro většina
respondentů ví, co je hospic, o něco méně pojem hospic přímo specifikovala. Také
veřejnost shledala důležitost informovanosti o hospicích a jako nejvýznamnější zdroj
informací byla zvolena televize. Dotazník obsahoval i otázky zaměřené přímo na
respondenta s dotazem, zda si myslí, že práce dobrovolníků hospice je důležitá a zda
by se on sám chtěl dobrovolníkem stát. Většina odpověděla, že práce dobrovolníků je
potřebná, ale snad jen jedna čtvrtina by se tím dobrovolníkem stát opravdu chtěla.
Otázkami výzkumného šetření bylo také sledováno, zda by populace využila služeb
hospice. Výsledky ukázaly, že více jak jedna třetina populace by hospicových služeb
využila pro své blízké, mnohdy aniž by věděla, že tam s nimi může pobývat a trávit
společně chvíle jejich života. Práce se snaží ukázat, jak nově fungující zařízení
v České republice nachází místo a uplatnění ve společnosti a právě pro dobré přijetí a
fungování všech hospiců je třeba zjistit, jestli je společnost informována, anebo zda
je zapotřebí společnost edukovat.

Summary
The aim of the work was to ascertain the level of aweareness of the population of
the Czech Republic about hospices and hospice services and also their interest in
hospices. This work contains a general, brief overview of the terms relating to dying,
death, palliative and hospice care and the history of hospices in our country and the
world. Furthermore it contains

an overview and description of the individual

working hospice buildings within the territory of the Czech Republic together with a
mention of the projects for and building of new Czech hospices. An inseparable part
of each hospice are the volunteers, thus their irreplaceable significance for the
activities and running of all hospices is also described in this work. For the running
of the practical part of this research investigation the obtaining and evaluation of at
least 200 questionnaires (this work contains 201 of them) was required from
respondents of over 18 years of age from over the whole of the Czech Republic. The
evaluation of these questionnaires often produced surprising results concerning the
precise degree of informity and public interest in hospices. It was established that
close to a majority of respondents knew what a hospice was whereas somewhat
fewer could define the concept of a hospice. The public also grasped the importance
of awareness about hospices and selected television as the most significant source of
information. The questionnaire also contained questions directly aimed at the
respondent with the question of whether he or she thought that the work of hospice
volunteers was important and whether he or she would want to become a volunteer
him or herself. Most answered that the work of the volunteers was necessary, but
perhaps only a quarter of them would really want to become a volunteer. It was also
ascertained by means of research questions whether the population would make use
of the services of a hospice. The results showed that more than a third of the
population would use hospice services for their nearest and dearest but frequently
would not know that they could stay there with them and spend a moment of their
life together. The work attempts to show, how the newly established facilities in the
Czech Republic are finding their place and application in society. To this end it is

necessary to ascertain whether society has been adequately informed, or whether it is
necessary to educate society in order to ensure a good level of acceptance and
functioning for all hospices.
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Úvod
Bakalářskou práci na téma „Studie veřejného mínění o hospicích v České
republice“ jsem si zvolila, protože mě zajímá mínění veřejnosti o hospicích. Chtěla
jsem zjistit, zda veřejnost zná pojem hospic a na tomto základě, zda by společnost
uměla tohoto zařízení využít a nebo mu pomoci. Do jisté míry k mému rozhodnutí o
napsání této práce přispěly i zážitky ze stáží, které jsem absolvovala při svém studiu
na této vysoké škole. Chtěla bych popsat dva příklady, které jsem během svých stáží
zažila. Při mé první stáži, jsem pracovala na interně, kde umírala klientka na
karcinom slinivky břišní a lékaři informovali její rodinu o velmi závažném stavu, kdy
klientce předurčili 14 dní života. Rodina si nepřála, aby klientka byla informována o
svém závažném zdravotním stavu, a tak po 14 dnech klientka opravdu zemřela.
Nevím dodnes a už to ani nikdy nezjistím, jestli klientka tušila závažnost svého
zdravotního stavu, jestli se stačila rozloučit se svými blízkými, když v podstatě ani
nevěděla, že umírá. Cítila jsem, že interna není to pravé místo pro umírající, protože
každý, kdo umírá, si zaslouží tu nejlepší péči. Většinou ani nechce umírat sám,
opuštěn od své rodiny, na nemocničním lůžku nemá na výběr. Zdravotnický personál
nemůže umírajícímu dopřát na běžném oddělení potřebnou péči, protože v poměru
dvě sestry na celé oddělení, které čítá 30 klientů, je to zcela nereálné.
Mojí druhou stáž jsem absolvovala v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna
v Prachaticích. Stáž trvala dostatečně dlouho na to, abych poznala chod a hlavně
ducha tohoto zařízení. Tam jsem pochopila, proč má cenu hospice budovat a
paliativní a hospicovou péči v České republice podporovat a rozvíjet. Byly tam
naplňovány potřeby a přání klientů, respektována lidská důstojnost a ošetřující
personál se snažil, aby umírající v posledních chvílích života nezůstal osamocen.
Tam tedy teoretické poznatky byly naplňovány v praxi. Takovou péči a přístup, jaký
se dostával klientům v prachatickém hospici, bych přála všem, kteří umírají
osamoceni, mnohdy bez zájmu lidí kolem.
Cílem mé práce bylo zjistit informovanost a zájem veřejnosti o hospice.
V teoretické části jsem uvedla kapitoly, které seznamují s tématem hospicové a
paliativní péče, hospiců se službami, které hospice poskytují.
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Přála bych si, aby výsledky výzkumného šetření rozšířily informovanost populace
a tím tak podpořily a zlepšily péči o těžce nemocné lidi, kterým chci tuto práci
věnovat.
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1. Současný stav ve zdravotnictví

1.1 Smrt
„Smrt není porážka, jako ani život není vítězství.“ (Reinhard Abeln, Anton Kner)
Smrt můžeme rozdělit na čtyři typy. Tím prvním typem je smrt fyzická.
Smrt fyzická se značí zastavením životních funkcí v organismu spojené s nevratnými
změnami, které obnovení životních funkcí znemožňuje. Pro diagnózu fyzické smrti
jsou důležitá tři kritéria: zástava dechu, tepu srdce a přítomností stavu, jemuž říkáme
„mozková smrt“. „Mozková smrt“ nastává v okamžiku, kdy mozek vykazuje
poškození, které vylučuje oživení. Za normálních okolností mozek obvykle odumírá
po 5 minutách, pokud nedostává okysličenou krev. (2, 19, 30)
Druhým typem je smrt psychická.
Smrt psychická je charakterizována intenzivně prožívanou beznadějí, zoufalstvím a
celkovou rezignací na život. Tento stav bezesporu napomáhá smrti fyzické.
Psychická smrt může však nastat i u fyzicky zdravé osoby a vést ji až k sebevraždě.
(2, 19)
Třetím typem je smrt sociální.
Smrtí sociální se označuje stav, kdy člověk ještě sice fyzicky žije, ale je odtržen a
neodvratně vyvázán z důležitých sociálních a mezilidských vztahů. Smrt sociální
může nastat i u fyzicky zdravého člověka. (2, 19)
Čtvrtým a posledním typem smrti je smrt duchovní. To je oddělení duše od Boha.
(1)
Je si třeba uvědomit, že většinou fyzické smrti předchází smrt psychická a
sociální. Toto nastává často u starých a nemocných lidí, kteří opustili domov, své
blízké, prostředí, ve kterém žili, a následoval „odsun“ do neznámého prostředí. Ztráta
lásky a naděje je počátkem smrti psychické a sociální. (2)
Řada vědců z celého světa se zabývala tím, co bude člověk pociťovat, až bude
prožívat svou smrt. Pravdivou odpověď na tuto otázku neznáme. Částečnou
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představu můžeme získat od lidí, kteří prožili klinickou smrt. Ve všech studiích,
které byly učiněny, se objevují shodné prvky popisu prožitků smrti, a to například…
Lidé umírají a postupně je zalévají pocity blaženosti. V okamžiku klinické smrti cítí,
že opouštějí své tělo, vznášejí se nad ním a s odstupem se dívají dolů. Vstupují do
tmy, kterou obvykle popisují jako dlouhý tunel. Tunelem proletí neuvěřitelnou
rychlostí k oslnivému světlu, v kterém často stojí vidina postavy, která je vítá.
Vstupují do krásné zahrady, kde hraje klidná konejšivá hudba.V zahradě se setkávají
se zesnulými přáteli a příbuznými, kteří jim předávají informace o budoucnosti světa.
Lidé slyší hlasy, které je nabádají, aby se vrátili do života, ale oni chtějí zůstat.
(R. Moody)
Někteří vědci tyto prožitky považují za určitou formu snění, jiní tvrdí, že se jedná
o stav vědomí s dosud nespecifickým fyziologickým základem.
Pouze mrtvý může skutečně poznat „posmrtný život“. (2)

1.2 Umírání
Umírání je především proces, kdy nevyléčitelně nemocný člověk žije pod
znamením hrozící a nakonec se realizující smrti. Člověk se bojí umírání. Umírání je
jedna z fází lidského života, je také synonymem terminálního stavu, při němž
dochází k postupnému a nevratnému selhávání životně důležitých funkcí, tkání,
orgánů, jehož důsledkem je smrt. (2, 19, 30)
Tento proces umírání můžeme rozdělit do třech částí. Období před umíráním
(„pre finem), období umírání („in finem“), období po smrti („post finem“). (5)
Období před umíráním. Toto období nelze nějak časově vázat. Období pre finem
však lze vnímat jako prožívání našeho každodenního života, protože každým
prožitým dnem se blížíme ke smrti. (5, 19)
Období umírání. Toto období může trvat různě dlouhou dobu a záleží na druhu
onemocnění, věku, konstituci a mnoha dalších aspektech.
Zde je na místě specifikovat terminální fázi umírání. Terminální fáze umírání je
období několika posledních dní (obvykle méně než 72hodin). V tomto období je na
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místě náležitá péče o pacienta, čemuž musí předcházet správná diagnostika lékaře, že
pacient umírá. Toto bývá často podceňováno, což vede k nepřiměřeně invazivním
vyšetřením, léčbě a poté k prodloužení umírání, a to pak směřuje ke zvětšení utrpení
nemocného a jeho blízkých. Rozpoznat, že nemocný umírá, je možné z některých
příznaků a projevů, které budou popsány v následujících větách. (19)
•

Progresivní celková slabost a únava

•

Prodlužující se periody denního spánku

•

Pacient nevstává z lůžka

•

Postupné snižování pacientovy schopnosti pozornosti a koncentrace

•

Klesá pacientův zájem o konverzaci

•

Pacient se vnitřně „vzdaluje“ od vnějšího světa, kontakt zachovává pouze
s několika nejbližšími

•

Zhoršuje se zrak a sluch

•

Zmatenost, desorientace

•

Halucinace

•

Pacient odmítá jíst a pít

•

Má sucho v ústech a potíže při polykání

•

Klesá diuréza, někdy až do stadia anurie

•

Pacient má chladné/ někdy mramorované/ končetiny (19-ePublikace, MUDr.
Ondřej Sláma, Co lze a nelze zvládnout v domácím prostředí, Brno)

Vlastní klinický průběh terminální fáze samozřejmě závisí na typu a stupni
pokročilosti zejména nádoru, stejně jako na přidružených onemocněních. Přesto jsou
některé příznaky pro poslední dny a hodiny života charakteristické. Bývá porušeno
dýchací centrum, dýchání se stává nepravidelným, srdce bije slabě a často se
zastavuje, proto nedodává krev k okysličování mozku, čímž dochází k poruchám
vyšší nervové činnosti až k bezvědomí. Tělesná teplota se podstatně snižuje a jen
výjimečně se značně zvyšuje. Pokožka nápadně bledne. Oči jsou zapadlé a obvykle
jedno nebo obě otevřené, to často signalizuje organické poškození mozku. Těsně
před smrtí je možné pozorovat svalové záškuby či prudké svalové kontrakce, není to
však pravidlem. (2, 5, 19, 30)
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Období po smrti. Je to období, které začíná smrtí člověka a nese s sebou péči o
tělo umírajícího a psychické strádání pozůstalých. (2, 5)

1.3 Paliativní medicína
Paliativní medicína jinými slovy „útěšná medicína“. Slovo paliativní má svůj
původ v latinském výrazu „pallium“, což znamená rouška, plášť, ve významu
poskytnout zdravotní plášť těm, kteří byli ponecháni na „mrazu“ nevyléčitelnosti. Je
to tedy celková péče o nemocného, kde kurativní léčba selhala, léčí se příznaky, ne
nemoc.
Dle Světové zdravotnické organizace (2002) „Paliativní péče je takový přístup,
který zlepšuje kvalitu života nemocných, jejich rodin a který čelí problémům
spojeným s život-ohrožujícími chorobami pomocí prevence a úlevy utrpení; a to jeho
časným zjištěním, dokonalým zhodnocením a léčbou bolesti a ostatních problémů
fyzických, psychosociálních a spirituálních.“ Jako dodatek k nové definici vytyčuje
základní principy paliativní péče: „Zajišťuje úlevu od bolesti a od jiných symptomů.
Přisvědčuje životu a dívá se na umírání jako na normální proces. Nemá v úmyslu ani
urychlit, ani odsunout smrt. Integruje do péče pacienta i psychologické a spirituální
aspekty. Nabízí takové uspořádání podpory, které pomůže nemocným, aby žili tak
aktivně, jak je to jen možné, až do smrti. Nabízí takové uspořádání podpory, které
pomůže rodině vyrovnávat se s chorobou pacienta a se svým vlastním zármutkem.
Používá týmový přístup v řešení potřeb nemocných a jejich rodin, včetně poradenství
v případě truchlení, je-li to indikováno. Snaží se o zlepšení kvality života a může
také pozitivně ovlivnit průběh choroby. Je aplikovatelná již v časných fázích choroby
v propojení se škálou jiných léčebných postupů, které mají za cíl prodlužovat život,
jako je chemoterapie a radioterapie a zahrnuje taková zkoumání, která jsou potřebná
k lepšímu pochopení a zvládání nebezpečných klinických komplikací.“ (převzato
z dokumentu Rady Evropy 2003)
Světová zdravotnická organizace podporuje paliativní medicínu a konstatuje, že
paliativní péče podporuje život a považuje umírání za normální proces, ani
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neurychluje, ani neoddaluje smrt. Paliativní péče poskytuje úlevu od bolesti a jiných
svízelných příznaků, začleňuje do péče o klienta psychické i duchovní aspekty,
vytváří podpůrný systém, který pomáhá klientům žít co nejaktivnější život až do
smrti, vytváří i systém, který pomáhá rodině nemocného vyrovnat se se závažnou
diagnózou svého blízkého a vyrovnat se se zármutkem po jeho smrti. (15)
Nemocní nejsou povinni podstupovat léčbu, která je zbytečná, a lékaři nejsou
povinni tuto léčbu poskytovat. Jinými slovy kauzální léčba může být ukončena, ale
tím nesmí končit péče o nemocného. Obecně platí, že má být zahájena paliativní
péče, když jsou negativní důsledky kurativní léčby větší než jejich očekávaný přínos.
Je

možná i kombinace paliativní a kurativní léčby, také samozřejmě paliativní

medicína nevylučuje kurativní zásah, když u nemocného dojde k příznivému zvratu.
(1, 4, 6)
Principy paliativní medicíny korelují s potřebami umírajících a zahrnují
symptomatickou léčbu, zmírňující péči, efektivní terapii somatické a psychické
bolesti, emotivní podporu, spirituální pomoc, sociální zázemí, aktivní a aktivizační
individuální program pro umírající a doprovodnou odbornou pomoc rodině
umírajícího. (2, 1)
Paliativní medicína chápe umírání jako přirozenou fázi života a smrt jako realitu,
kterou je třeba přijmout a nepokládat ji za nepřítele a bojovat proti ní i za stavu, kdy
nelze zvítězit.(1)

1.4 Co to je hospic?
Hospic je specializované zdravotnické zařízení sloužící nevyléčitelně nemocným
lidem nejčastěji s onkologickým onemocněním, kteréžto jim působí takové obtíže,
jež nevyžadují léčbu v nemocnici a nelze ji zvládnout v domácím prostředí. V
hospici je
poskytována paliativní léčba, tedy léčba příznaků doprovázejících nemoc, a léčba
především bolesti na rozdíl od standardní lékařské péče, zaměřené na léčbu nemoci.
(2, 5)
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Hospice nabízejí možnost pobytu doprovázejícího na pokoji, na přistýlce s
blízkou osobou, některé hospice slouží i jako půjčovna pomůcek (automatická
polohovací lůžka, oxygenátory, chodítka, klozetová křesla atd.) a také poskytují
poradenské služby. Mnozí lidé hospic využívají pro respitní, krátkodobé pobyty
(obvykle do třech měsíců). Je to často v případě, kdy si rodina potřebuje odpočinout
od nemocného a nemocný od své milující rodiny. Poskytnutí této služby slouží i jako
prevence vyčerpání rodiny a může se tak zabránit pozdější zbytečné hospitalizaci
nemocného. (5)
Současná zdravotnická zařízení hospicového typu dostala své jméno podle
instituce hospiců, míst pro odpočinek poutníků, která vznikala ve 4. století.
V českém jazyce známe podobná cizí slova jako je pojem hospic, a to například
hospitalizace, hospitál, které do jisté míry také symbolizují pomoc poutníkům na
cestě ke zdraví, či smrti. (2)
Filozofie hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,
neopakovatelné bytosti a jeho potřebám biologickým, psychologickým, sociálním a
duchovním. Denní režim je maximálně přizpůsoben nemocnému. V hospicové péči
je důležité naplnit dny nemocného životem, doprovázet jeho i jeho příbuzné, kteří
přestože trpí současně s ním, hrají nezastupitelnou roli v péči o nemocného. Záleží na
nemocném, jestli chce, aby někdo z jeho blízkých pobýval s ním v hospici jako
průvodce. Právě možnost být ubytován na pokoji se svými blízkými až do poslední
chvíle jejich života hospic nabízí. Vědomí, že člověk udělal pro svého blízkého
všechno, co udělat mohl, je nejlepším prostředkem na tišení bolesti z jeho odchodu.
Návštěvy nemocných jsou možné nepřetržitě po 24 hodin denně po všech 365 dnů
v roce. Návštěvy nikomu nepřekáží, jsou naopak vítány jako nezbytná součást péče o
těžce nemocného. V hospicích se nepouští ze zřetele rodina ani po smrti zesnulého.
Během roku se koná setkání pozůstalých, kde se setkávají pozůstalí s ošetřujícím
personálem (zaměstnanci hospicu se během navštěvování pro mnohé stal přáteli) a
setkávají se s ostatními, které potkal stejný či podobný osud, ztráta blízké osoby. (5,
1)
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V hospici pracuje multidisciplinární tým, do tohoto týmu patří především lékaři,
kteří si prošli specializační přípravou a zúčastnili se povinně vzdělávacích akcí. Dále
pak zdravotní sestry (magistry, bakalářky, střední zdravotničtí pracovníci),
samozřejmě nemůžeme opomenout nižší zdravotnické pracovníky a absolventy
sanitářských kurzů a pomocný zdravotnický personál. Do tohoto týmu ještě patří
psycholog, fyzioterapeut, sociální pracovnice, dietní sestra, duchovní a dobrovolníci.
Pro maximalizovanou individuální péči je zapotřebí vysoký počet ošetřujícího
personálu. Dnes je tedy personál upraven standardy ADHPP a vyhláškou 619 a
620/2006 Sb.; z toho vyplývá, že je pro hospice přidělen tzv. ošetřovací den 00030,
který stanovuje min. počet personálu: nejméně 1,82lékaře, 11 sester, 5 ošetřovatelů;
ovšem standardy (ADHPP) požadují ještě více personálu. (7, 14)

1.5 Hospicová péče
Hospicová péče je dle různých pramenů pojímána jako program péče a pomoci
určený umírajícím a jejich blízkým. Základ hospicové péče je snaha ošetřujícího
personálu o to, aby nemocný netrpěl bolestí, aby v každé situaci byla respektována
lidská důstojnost a aby v posledních chvílích života nezůstal osamocen. (11)
Světová zdravotnická organizace a také ministerstvo zdravotnictví České
republiky se shoduje v orientaci hospicové péče a to, že orientace směřuje pouze na
klienta. (2)
Světová zdravotnická organizace definuje hospicovou péči takto:
„Hospicová péče je integrovaná forma zdravotní, sociální a psychologické péče
poskytovaná klientům všech indikačních, diagnostických i věkových skupin, u nichž
je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládána délka dalšího života v rozsahu méně
než šest měsíců. V rámci hospicové péče je poskytována zejména paliativní péče.“
(2)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky popisuje hospicovou péči zase takto:
„Hospicová péče je komplexní multidisciplinární paliativní péče, kterou tvoří souhrn
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odborných lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačních činností, poskytovaných
preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální
léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit
všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující
bio - psycho - sociální potřeby nemocného.“ (12)
Akcent v hospicové péči je kladen na integritu lidské bytosti s vlastním sociálním
prostředím. Kvalita života umírajících je taková, která dovolí umírajícímu prožít své
poslední dny ve známém prostředí se svými blízkými bez zbytečné bolesti a utrpení.
Je nutné vytvořit takové prostředí, podmínky a klima, v kterém umožníme
umírajícímu naplno prožívat, co prožít chce a může. Kvalita života je v tomto pojetí
veličinou, kterou můžeme měřit spokojeností, smířením a vyrovnáním se
s přicházející smrtí. Terminální choroba je „neléčitelná a nevratná nemoc, která byla
lékařsky potvrzena a která, na základě rozumného lékařského posouzení, povede ke
smrti do šesti měsíců“. (Marta Munzarová; Eutanázie nebo paliativní péče?; Grada;
Praha 2005; 50s.) Toto časové vymezení je velmi relativní. Často se stává u klientů,
u kterých byla ordinována domácí hospicová péče z důvodu nevyléčitelného
onemocnění doprovázeného těžkým stavem, to, že v domácím, známém prostředí
v přítomnosti rodinných příslušníků pookřejí a často i díky kvalitní domácí péči
přežívají více než jen uvedených šest měsíců. Je nutné tento časový horizont šest
měsíců vnímat jen orientačně. Nesmíme ale přitom zapomenout na fakt, že časové
vymezení má smysl z důvodu odlišení hospicové péče a dalších forem následné péče
určené dlouhodobě nemocným klientům. (2, 1)
Mezi skupiny klientů, kteří vyžadují hospicovou péči, patří především skupina
onkologicky nemocných klientů s nepříznivou prognózou, dále pak klienti
s pokročilým degenerativním onemocněním svalů, nervů nebo těžkým poraněním
míchy.
Také klienti s rozvinutými symptomy AIDS či těžkými stavy po mozkových
mrtvicích.(2)
Hospicovou péči můžeme rozdělit na tři období, která souvisí s fázemi umírání.
Prvním obdobím (pre finem) se péče soustřeďuje na doprovázení nemocného a jeho
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blízkých od okamžiku zjištění závažné diagnózy až po nástup terminálního stavu.
V tomto období klient i jeho rodina prochází „fázemi“, které popsala díky svým
mnohaletým zkušenostem dr. Elizabeth Kübler-Rossová. (5)
Mezi fáze vyrovnávání se s těžkým onemocněním a diagnózou, které
zaznamenala dr.Kübler-Rossová patří fáze negace (šok, popírání), dále pak fáze
agrese (hněv, vzpoura), také fáze smlouvání (vyjednávání), fáze deprese (smutek) a
poslední fáze je fáze smíření (souhlas). Ošetřující personál v hospici se snaží
dosáhnout fáze smíření. Pokud klient umírá vyrovnaný a smířený se vším, co zde na
Zemi prožil, znamená to velkou výhru pro klienta samotného, jeho blízké a
v neposlední řadě i ošetřující personál. Každý den se v rámci ošetřovatelského
procesu v hospicích provádí zhodnocení fází dle Kübler-Rossové u jednotlivých
klientů a pečlivě se zaznamenává. (5, 1)
Druhé období (in finem) hospicové péče, se zabývá péčí a doprovázením
nemocného a jeho blízkých během terminálního stavu, tj. umíráním v užším slova
smyslu. Ve třetím období (post finem) se péče zaměřuje kromě těla zemřelého i
doprovázením pozůstalých, dle potřeby i dlouhodobě, zpravidla po dobu jednoho
roku. Hrubou chybou by bylo hospic chápat pouze jako péči v období „in finem“. (5)
V červenci roku 2006 nabyl platnosti § 22a (příloha 6) zákona č. 48/1997 Sb., přijetí
této novely umožnilo zpracovat individuální kalkulaci, která se vykazuje na lůžkách
ve speciálních zařízeních hospicového typu. Toto znamenalo pro všechny hospice
velký legislativní přelom, na který všichni poskytovatelé hospicové péče s velkou
nadějí čekali. (14)

1.6 Historie hospiců ve světě
Výraz hospic znamená útulek, útočiště pro pocestné, byl používán ve středověku
jako význam pro dům odpočinku. Tyto domy poskytovaly krátkodobý azyl pro
poutníky putující ke Svatému hrobu do Palestiny. Ti v domě pobyli několik dní,
načerpali sil, ošetřili bolavé nohy a pokračovali dál v cestě. Hospic byl obvykle
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zřízený a obývaný řeholníky, kteří se vyznali nejen v pohostinství, ale i
v ranhojičství. Středověký hospic poskytoval přeneseno do moderní terminologie
bio- psycho- sociální a spirituální komfort. Hospice tohoto typu později zanikly. (2,
1)
V polovině 18. století byla v Dublinu z iniciativy Mary Aikdenheadové otevřena
nemocnice pro umírající. Tato nemocnice dostala název Hospic a poskytovala péči
odpovídající principům sesterské charity. Tato iniciativa zůstala však osamocena. (1)
Až ve 20. století nastal rozvoj specializovaných zařízení pro umírající, ožila
myšlenka hospiců v nové podobě, a to ve vztahu k pomoci a péči určené umírajícím
a to na cestě ke smrti. Na počátku 20. století ve východní části Londýna byl otevřen
St. Joseph´s Hospice v Hackney, kde se o nemocné staraly irské sestry, příslušnice
charity. K velkému nárůstu hospiců došlo po druhé světové válce, protagonistkou
hospicového hnutí se stala Cecilia Saundersová. Tato žena pracovala nejprve jako
zdravotní sestra a sociální pracovnice, ve věku 38 let získala lékařské vzdělání.
Setkala se jako sestra s pacientem Davidem Tasmou, toto setkání ji přimělo k rozvoji
hospicového hnutí. David Tasma byl hospitalizován v St. Joseph´s Hospice aniž by
věděl, jak je jeho stav vážný, Saundersová mu sdělila pravdu o jeho závažném stavu
a starala se o něj do posledních chvil. Pomáhala mu, aby dospěl k smíření se smrtí a
aby našel smysl posledních dní. Z vděčnosti jí tento pacient odkázal 500 liber
s přáním, aby byly použity na výstavbu zařízení tohoto typu, a tak v roce 1969 byl
v Londýně otevřen hospic moderního typu St. Christopher´s hospice. V dnešní době
tento hospic nazýváme „mateřským domem“ hospicového hnutí. Nejprve se hospice
rozšířily v Anglii, Irsku a poté v Americe, v současné době jsou v transformované
podobě i v Německu, Itálii, Rakousku a téměř po celém světě.V Anglii dnes funguje
asi 150 hospiců, ve světě více než 2000, ale počty těchto zařízení stále rostou. (2,5,1)

1.7 Historie hospice v České republice
Když bychom se podívali do dob středověku, tak na území České republiky
vznikaly tak zvané hospitály, které byly původně zřizovány biskupy, kláštery a
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faráři. V těchto hospitálech se pečovalo o chudé, nemocné, zestárlé, osamocené
umírající, sirotky, pocestné a další potřebné. (2)
Za vlády Františka Josefa I. se zavedením domovského práva se rozvíjelo mnoho
zařízení na úrovni obce, která sloužila potřebným. Systém těchto zařízených
pastoušek, chudobinců a chorobinců byl otevřen všem osamělým, starým a
umírajícím lidem. Tito lidé měli kde složit hlavu a našli zde i odbornou pomoc.
Služby poskytovaly dobročinné obecní spolky nebo charitativní organizace. Již
v této době můžeme najít známky hospicové péče. Vše fungovalo až do roku 1952,
kdy došlo ke zrušení domovského práva v obcích. (2)
Na filozofii moderního hospice, který má svou kolébku v Anglii, navazuje
v České republice lékařka Marie Svatošová. Tato lékařka založila roku 1993
občanské sdružení pro podporu domácí péče a hospicové hnutí s výstižným názvem
Ecce homo. Občanské sdružení Ecce homo ve spolupráci Diecézní charity v Hradci
Králové vybudovalo a otevřelo v poměrně krátkém časovém úseku (13 měsíců),
první hospic na území České republiky. Slavnostní otevření Hospice Anežky České
v Červeném Kostelci bylo 8. prosince 1995. Postupně se v České republice budovaly
další hospice a dnes jich v celé České republice funguje celkem 11, tímto číslem
myslím jen lůžková zařízení, nepočítám mobilní hospice. (2, 1, 11)
V roce 1998 bylo založeno Sdružení poskytovatelů hospicové péče v ČR, jehož
předsedkyní se stala Marie Šamánková. Cíle Sdružení poskytovatelů hospicové péče
jsou tyto. Připravit koncepci hospicové péče pro Českou republiku. Vytvořit
samostatnou složku– obor hospicové péče v rámci státních i

nestátních

zdravotnických zařízení. Spolupracovat na podkladech pro poskytování hospicové
péče včetně standardů a zabezpečení kvality poskytované péče. Stanovit etický
kodex pro poskytování hospicové péče. Spolupracovat na podkladech pro kvalitní
přípravu a vzdělání poskytovatelů hospicové péče. Spolupracovat s lékařskými a
sesterskými odbornými a profesními organizacemi. Spolupracovat se zahraničím
v oblasti hospicové péče. Spolupracovat s orgány státní zprávy v ČR. (9)
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1.8 Typy hospicové péče
Typy hospicové péče jsou celkem tři.
Tím prvním typem je péče v lůžkovém zařízení, tedy v hospici. Nejprve je třeba si
uvědomit, že není pravdou, že všichni lidé, kteří si přijdou lehnout na hospicové
lůžko, jsou lidé, kteří tam zemřou. Samozřejmě, že někteří ano, ale spoustu lidí
využívá hospic na krátkodobé zpravidla opakované pobyty. Tito lidé se zcela
svobodně a dobrovolně rozhodnou pro pobyt v hospici ve chvíli, když doma se to už
dobře nezvládá a pobyt v nemocnici není nutný. (5, 1, 6)
Dalším typem je stacionární hospicová péče, stacionář je součástí hospice. Klient
je do stacionáře přijat ráno a odpoledne nebo večer se vrací domů. Toto je možné jen
pro klienty, kteří bydlí v místě nebo v okolí hospice. Důvody jsou různé, může to být
důvod diagnostický, např. když klient přijde na kontrolu bolesti, kterou se nepodařilo
doma zvládnout. Dalším důvodem je důvod léčebný. To je např. za účelem aplikace
chemoterapie a nejrůznější

paliativní

léčby.

Dalším důvodem

je důvod

psychoterapeutický. Někteří nemocní se cítí ve své nemoci osamoceni, nemají
nikoho, komu by mohli své problémy svěřit; v hospici najdou člověka, který je
přijme a vyslechne. Posledním důvodem pro stacionární pobyt je pobyt azylový. Tito
lidé si přichází odpočinout od rodiny a domácího prostředí a rodina doma si odpočine
od svého blízkého. Je to skvělá prevence proti vyčerpání rodiny, někdy i proti
konfliktům, které by mohly nastat. (5, 1)
Dalším a posledním typem je domácí hospicová péče, kde pečující rodině
pomáhají kvalifikovaní pracovníci. Tato péče je pro umírajícího ideální, zemřít doma
v péči svých rodinných příslušníků. Při volbě tohoto typu hospicové péče nestačí jen
chtít se postarat, ale i umět a moci (z důvodu finančního). V České republice existuje
Asociace domácí péče ČR, která sdružuje všechny Agentury domácí péče. Tyto
agentury poskytují služby všem potřebným klientům, tedy i umírajícím. Také existují
zařízení, která nesou název „Domácí hospic“ (domácí hospic může být součástí
lůžkového hospice), tam pracuje tým lidí, který je specializovaný přímo na paliativní
péči a péči o umírající, samozřejmě poskytuje i všestrannou podporu rodině, která se
o nemocného stará. Pečování o umírající příslušníky rodiny je pro jejich blízké těžké,

21

mnohdy může dojít k situacím, kdy je třeba domácí péči ukončit a požádat o péči na
lůžku v hospici. Situace mohou být různé, např. rodina se unaví a vyčerpá dlouhou
službou o nemocného nebo onemocní člověk, který se doposud o nemocného staral.
Dalším důvodem pro ukončení domácí péče může být to, že ošetřování je příliš
náročné a rodina jej nezvládá anebo ani nemůže zvládnout, dále mohou být malé
nebo nevyhovující prostory pro domácí péči. (5, 1)

1.9 Hospice v České republice
Od roku 1996, kdy byl otevřen první hospic v ČR, vzniklo již v Česku
k dnešnímu datu (6.1. 2008) 11 hospiců, které jsou v provozu. V následujícím textu
představím krátce všechny fungující lůžkové hospice na území České republiky.

Hospic Anežky České

Tento hospic vznikl jako první v České republice, a tak slouží i jako model pro vznik
dalších hospiců. Hospic se nachází v Červeném Kostelci v Královehradeckém kraji.
Byl založen jako nestátní zdravotnické zařízení Královehradeckým biskupstvím.
Provoz byl zahájen již 1.1. 1996, kapacita hospice je 30 lůžek pro klienty a 14 lůžek
pro doprovázející. V hospici je provozována poradna a půjčovna zdravotnických
pomůcek, kavárna, čajovna a prodejna s levným textilem. Součástí předávání
zkušeností je pořádání stáží a exkurzí pro různé skupiny osob. Při hospici funguje
edukační centrum, probíhají zde kurzy pro domácí ošetřování a i například setkání
ošetřujícího personálu ze všech hospiců v ČR. (1, 11, 19, 20)
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Hospic Štrasburk

Hospic Štrasburk je projektem Občanského sdružení Hospic Štrasburk. Tento hospic
se nachází v Praze 8 - Bohnicích. Stavba hospice měla dvě etapy. Částečná
rekonstrukce byla dokončena k 1.1. 1998 a část hospice byl uvedena do provozu
s kapacitou 13 lůžek, k 1.7. 1998 byl zbytek stavby dokončen. Hospic funguje tedy s
plnou kapacitou 26 lůžek pro nemocné klienty a 23 přistýlek pro doprovázející.
Tento hospic je zvláštní tím, že ve zřizovací listině má zadání „terminálně
onkologický hospic“. Přijímá tedy jen klienty s onkologickou diagnózou. Jeho
kapacita je stále naplněná a proto odkazuje zájemce o lůžkovou hospicovou péči i na
jiné hospice v České republice. (11, 19, 29)

Hospic sv. Lazara

Hospic byl otevřen 1.4.1998, nachází se v Plzni. Jeho zřizovatelem je občanské
sdružení Hospic sv. Lazara. Kapacita je 28 lůžek pro nemocné a 20 lůžek pro
doprovázející. Tento hospic navíc provozuje internetovou kavárnu, která je přímo
v budově hospice. Toto se velice osvědčilo a lidé hospic dobře přijali, mnozí měli
obavu a strach, že v jejich ulici vznikne toto zařízení a možnost navštívit
internetovou kavárnu, tedy i hospic, jejich obavy zmírnila. (11, 30, 23)
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Dům léčby bolesti s hospicem sv.Josefa

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa je nestátní církevní zařízení v Rajhradě u
Brna. Vzniklo z iniciativy České katolické charity, značné finanční příspěvky pro
vybudování poskytlo MZČR a Magistrát města Brna, otevřen pro veřejnost byl
v dubnu 1999. Celková kapacita je 50 lůžek, z čehož je deset lůžek vyhrazeno pro
léčbu bolesti. Pro nemocné v domácím ošetřování je připravena Charitní
ošetřovatelská služba. Součástí domu je edukační a informační centrum,
dobrovolnické centrum, lůžková a ambulantní rehabilitace a půjčovna rehabilitačních
pomůcek. (11, 19, 26)

Hospic sv. Štěpána

Hospic je v Litoměřicích, byl otevřen 2.2. 2001, a to jako nestátní zdravotnické
zařízení zřizované občanským sdružením pro hospic Litoměřice. V zařízení je 26
lůžek pro klienty a 22 přistýlek pro doprovázející. Fungují zde i služby jako je
domácí hospic, tedy specializovaný tým lidí, kteří jezdí ke klientům ošetřovaným
v domácím prostředí, dále půjčovna pomůcek a poradna pro domácí a hospicovou
péči. Vítanou službou je setkávání příbuzných a doprovázejících těžce nemocné,
setkání probíhá pravidelně každý týden ve čtvrtek od 18 hodin. Na tomto setkání je
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přítomna psycholožka a sociální pracovnice a účastníci tohoto setkání si mohou s
nimi popovídat o tom, co je trápí. (11, 19, 24)

Hospic na Svatém Kopečku

Tento hospic je nestátní zdravotnické zařízení, které zřídila Arcidiecézní charita
Olomouc. Svatý Kopeček se nachází nad městem Olomouc. Od prosince roku 2002
začal přijímat první klienty. Kapacita hospice je 30 lůžek pro klienty a 20 přistýlek
pro příbuzné. Duchovní správu v hospici zajišťují bratři premonstráti, kteří spravují
baziliku na Svatém Kopečku. (11, 19, 16)

Citadela – Dům hospicové péče ve Valašském Meziříčí

Zřizovatelem hospice je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tento hospic
byl uveden do provozu na konci roku 2003 s kapacitou 28 lůžek. Symbolický název
Citadela byl odvozen od původního významu slova – pevnost, záštita. Hospic se
snaží vytvářet prostor bezpečí a pokoje, ve kterém je možné svobodně mluvit o
posledních věcech člověka. (11, 19, 18)
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Hospic sv. Alžběty

Zřizovatelem tohoto hospice je Občanské sdružení Gabriela. Dnem 1.1. 2004 byl
zahájen provoz Hospice sv. Alžběty, ale jen jako hospicové poradny a půjčovny
zdravotních pomůcek. Lůžkové oddělení bylo otevřeno až později, a to dne 1.4. 2004
s celkem deseti lůžky v prostorách objektu Konventu sester „alžbětinek“ v Brně. Za
podpory nejrůznějších nadací se podařilo dne 1.1. 2005 kapacitu hospice navýšit o 16
lůžek. Bezproblémové nebylo ani financování hospice, protože zdravotní pojišťovny
hradily péči jen na deseti lůžkách, to trvalo do konce roku 2006. Provozní náklady se
pokryly jedině díky mnoha dárcům z řad občanů, firem a podpoře Jihomoravského
kraje a města Brna. (11, 19, 22)

Hospic v Mostě

Hospic v Mostě disponuje s 15 jednolůžkovými pokoji a 15 přistýlkami pro
doprovázející. Hospic se nachází v klidné vilové čtvrti na kraji lesa v těsné blízkosti
nemocnice. Jeho součástí se velká zahrada s ovocnými stromy. Od října 2001
fungoval jako sociálně – psychologická poradna a půjčovna pomůcek. 2.6. 2003
začal provoz domácího hospice a konečně 7. 7. 2005 došlo k otevření lůžkové časti.
(11, 19, 25)
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Hospic sv. Jana N. Neumanna

Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna zahájil provoz 1.11. 2005. Zřizovatelem
hospice je Občanské sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna. Hospic disponuje
vlastním rozsáhlým parkem ve středověkých hradbách, nachází se v jižních Čechách,
ve městě Prachatice, toto město je východiskem do centrální části Šumavy. Kapacita
zařízení je 30 lůžek. Hospic ještě dále nabízí poradenské služby a půjčovnu
pomůcek. (11, 19, 21, 13)

Hospic sv. Lukáše

Hospic sv. Lukáše byl otevřen 17.9. 2007 v Ostravě – Výškovicích, jehož
zřizovatelem je Charita Ostrava. Kapacita tohoto hospice je 30 lůžek. Součástí
hospice je dispečink Mobilního hospice, Dobrovolnické hospicové hnutí a Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby, na které vznikající zařízení navazuje. Mobilní
hospic existuje již od roku 2003. Smyslem projektu Dobrovolnického hospicového
hnutí je poskytování kvalifikované pomoci vyškolených dobrovolníků lidem
v terminálním stádiu

života. Dobrovolníci i úzce spolupracují s odborným

personálem Mobilního hospice. Hospicoví dobrovolníci absolvují kurz v délce
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35 hodin řízený lektory, kteří byli vyškoleni ve spolupráci s Biskupstvím Graz
v Rakousku a dlouhodobě se věnují hospicové problematice. (11, 19, 27)

Všechny adresy a kontakty na zde zmíněné hospice najdete v příloze č. 2.

1.9.1 Chystané a plánované výstavby nových hospiců v ČR
Projektování a výstavby některých hospiců ještě probíhají a probíhat budou
nadále i v budoucnu, je totiž snaha o lepší dostupnost hospicového lůžka v každém
regionu. Doporučený počet lůžek je pět hospicových lůžek na 100 000 obyvatel.
Jinými slovy 515 lůžek na celou Českou republiku. Nynější stav činí 299 lůžek pro
celé území ČR. (14, 11)
Ve Středočeském kraji v Čerčanech se v září letošního roku (2008) otevře hospic
Dobrého Pastýře.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech bude prvním stacionárním hospicem ve
Středočeském kraji. Měl by mít kapacitu 30 lůžek. Jeho zřizovatelem je Občanské
sdružení TŘI. Toto sdružení je provozovatelem terénních zdravotně sociálních služeb
(mobilní hospic) na Benešovsku. (11, 19, 17)

V Pardubickém kraji v městě Chrudim se staví od podzimu roku 2007 hospic
Smíření.
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Hospic Smíření v Chrudimi by měl mít ambulantní a lůžkovou složku. Jeho kapacita
by měla být 24 lůžek. Zřizovatelem je Občanské sdružení Smíření. (19, 28)
V Pardubickém kraji je ještě dětský hospic jediný svého druhu v České republice.

Dětský hospic je zrekonstruovaná bývalá vesnická škola. O rekonstrukci a
vybudování hospice se starají manželé Královcovi, představitelé nadace Klíček. Tato
stavba dětského hospice v Malejovicích u Kutné Hory, je nyní ve fázi zkušebního
zaváděcího provozu. Kapacita je pro cca. 30 osob, čili asi tak pět rodin.
V tomto hospici by se jednalo o společné bydlení umírajícího dítěte a jeho rodičů,
výjimkou by byla situace, kdy by si potřebovali rodiče odpočinout a přitom by měli
jistotu, že o jejich děti bude dobře postaráno. Skladba dětských pacientů by byla
s onkologickým

onemocněním,

dále

případy

degenerativních

onemocnění

centrálního nervového systému, dystrofií a metabolických poruch a vrozených vad.
Hospic by byl otevřen pro děti do 16 let věku. (1, 19, 28)
Je ale i snaha humanizovat umírání v běžných nemocnicích, tato snaha je zřetelná
i všude ve světě. V nemocnicích i v jiných institucích (např. v domovech důchodců)
ve vyspělých zemích totiž umírá 80 – 92% lidí. Bylo by nesmyslem budovat
obrovské množství hospiců, které by prakticky duplikovaly počty lůžek
institucionální péče, a to nejen z ekonomických důvodů. Vznikl by stav, kdy by se
v nemocnicích „pouze“ léčilo a v hospicích „pouze“ umíralo. Takto by se stal hospic
opravdu „domem smrti“. Odborná péče o umírající by tímto rapidně poklesla,
protože „jeden“ kvalifikovaný lékař nemůže obsáhnout kvalifikovanou péči o
všechny umírající, jejichž stav se liší v návaznosti na nemoc, která ohrožuje jejich
život. Tak tedy žádný lékařský obor nemůže být vyvázán z péče o umírající, každý
lékařský obor by měl zajistit důstojné umírání svým těžce nemocným pacientům.
Samuel Klasburn totiž řekl: „hospice neobsahují nic, co by se nedalo přenést do
generálního systému zdravotní péče“, s tímto výrokem nelze jinak než souhlasit. (1)
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Místa v ČR, kde leží lůžkové hospice již fungující nebo i ve výstavbě, jsou
zachycena v příloze č. 1.
1.10 Dobrovolnictví v hospicích
Dobrovolníci v hospicích jsou významnými členy hospicového týmu, jejich práce
je společensky vysoce ceněna, vždyť to co dělají, dělají „jen“ pro radost. Péče
laických dobrovolníků spočívá v celé řadě činností a to jednak u lůžka nemocného a
jednak v budově hospice i kolem ní. Nepřímé aktivity jsou realizovány mimo
hospicové zařízení. (5, 1)
Dobrovolníci mohou zpříjemnit nemocnému pobyt na lůžku četbou jeho oblíbené
knihy, společným poslechem hudby nebo jen tak vzájemným rozhovorem, často stačí
mlčet, držet nemocného za ruku a naslouchat. Dobrovolníci mohou také podávat
nemocným a jejich příbuzným kávu, čaj či nejrůznější laskominy. Vítána je i pomoc
na recepci v administrativních činnostech, při opravách prádla nebo drobných
řemeslnických opravách. Lze poskytovat i kadeřnické a holičské služby, manikúru,
pedikúru, pečovat o květiny v hospici nebo se podílet na zahradnických pracích. Dále
lze realizovat třeba jen krátké kulturní akce a tak získat finanční podporu pro hospic.
Poblíž některých hospiců bývají malé obchody, které nabízejí například textil z druhé
ruky nebo drobné umělecké předměty. Zboží pochází z dobrovolných darů a
prodavači pracují bez nároku na mzdu, samozřejmě v rámci dobrovolnictví. Výtěžek
jde na podporu hospice. Například v Červeném Kostelci jsou dva obchody tohoto
typu. „Nepřímí“ dobrovolníci se podílejí na osvětové činnosti. Také jsou velice
důležití ti, kteří pečují o rodiny umírajících nebo jejich děti či vnuky. Je–li například
člen rodiny zaneprázdněn denními návštěvami u umírajícího v hospici, určitě vítá
každou praktickou pomoc, tou může být například obstarání nákupu, zaplacení
složenky na poště nebo hlídání dětí či vnuků. Dobrovolným pracovníkem se může
stát opravdu každý. (1, 5)
Většina dobrovolníků absolvuje informativní přednášku a ti, kteří chtějí chodit
navštěvovat nemocné, se zpravidla školí na krátkých kurzech. Zaměstnanci hospice
pak evidují potřeby nemocných a jejich rodin, ale i také potřeby zařízení, a pak tedy
koordinují činnost dobrovolníků.
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MUDr. Marie Svatošová ve své knize Umění doprovázet popisuje zkušenost
s dobrolnictvím v Anglii: „V Princess Alice v Esheru (35 km od Londýna) jsme
nevěřili svým uším. Krásný hospic obklopený zelení současně v centru si tam
postavili před 10 lety. Obyvatelé města a okolí přijali hospic za svůj, svědčí o tom
právě účast dobrovolníků. Je jich 1500 a uplatňují se v 25 různých činnostech ve
všech složkách hospicové péče po 7 dní v týdnu. V 17 „second hand“ obchodech
pracuje pro hospic 900 lidí, fundraisingu (opatřování peněz) se věnuje 250 lidí a
zbývajících 350 pomáhá přímo v hospici. Pečují o květiny, o zahradu, zajišťují
služby v recepci, v knihovně, fonotéce, ale i služby kadeřnické a manikúru, návštěvy
osamělých pacientů, drobné nákupy, občerstvení a kulturní program apod.“(Marie
Svatošová; Hospice a umění doprovázet; Praha 2003; 134s.)
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2. Cíle a hypotézy

2.1 Cíle práce
Cíl 1

Zjistit informovanost populace v České republice o hospicích

Cíl 2

Zjistit zájem veřejnosti o hospice a hospicové služby

2.2 Hypotézy
H1

100% lidí v České republice je informováno o hospicích

H2

50% lidí se poprvé dozvědělo o hospicích v televizi

H3

75% lidí v České republice se chtějí stát dobrovolníkem v hospici

H4

40 % lidí v České republice by využilo služeb hospice

32

3. Metodika výzkumu
Výzkum byl zpracován jako kvantitativní. Ke sběru dat jsem použila anonymní
dotazníky, které jsem samostatně sestavila. Výsledky byly statisticky vyhodnoceny.
Soubory respondentů tvořili občané České republiky starší 18 let. Konkrétní
výsledky byly vyhodnoceny v programu Microsoft Office Excel 2003.

3.1 Popis dotazníku
Pro výzkumné šetření jsem si zvolila dotazníkovou metodu, kdy jsem získávala
hromadně informace ke zpracování. Dotazník byl zcela anonymní a obsahoval 17
otázek, které se týkaly nejprve základní identifikace respondentů, jde o otázky č.1 a
č.2, tedy první část. Druhá část byla zaměřena na vlastní výzkum, kde dotazník
zjišťuje znalost pojmu hospic, a to v otázce č.3 a č.4. Dále v otázce č.5 a č.6 je
sledováno, zda si respondenti myslí, že informovanost o hospicích je důležitá, a
jakým způsobem by se tyto informace měly k lidem dostávat. V dalších otázkách č.7
a č.8 jsou respondenti tázáni, na počet hospiců v ČR a na uvedení konkrétního
hospice pokud některý hospic v ČR znají. Otázka č.9 se týká toho, jak se respondent
poprvé dozvěděl o hospici. Otázky č.10 -12 sledují, zda si myslí, že služba
dobrovolníků je potřebná a zda ano, čím by konkrétně pomohli. Otázkami č. 13-17
byl zjišťován zájem respondentů o hospic a všeobecný přehled a znalost hospicových
služeb i hospicové péče.
Dotazník obsahoval 16 otázek uzavřených a 1 otázku polozavřenou.

3.2 Organizace výzkumu
K výzkumnému šetření bylo třeba zpracovat alespoň 200 dotazníků. Rozdala jsem
220 dotazníků, z čehož 120 dotazníků je tištěných a 100 jich rozeslala s pomocí
mých přátel e-mailem. Nazpět mi bylo doručeno 209 dotazníků, 109 dotazníků
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v tištěné podobě a 100 dotazníků jsem získala pomocí e-mailu. Bohužel 8 z nich bylo
vyřazeno pro jejich neúplné vyplnění, z toho vyplývá, že konečný počet dotazníků
vhodných ke zpracování činil 201. Hlavní výzkumné šetření probíhalo od 22.10.11.12.2007.

3.3 Charakteristika výzkumného vzorku
Výzkumný vzorek tvořilo 201 respondentů starších 18 let. Více než polovina byla
ve věku od 18 – 35 let. Ze sledované skupiny měla polovina respondentů
středoškolské vzdělání, 24% pak učňovské vzdělání a dále 19 % respondentů vyšší a
vysokoškolské vzdělání a 7% dosáhlo jen základního vzdělání.

3.4 Zdroje odborných poznatků
Informace daného tématu k prostudování jsem získala z odborné literatury a
časopisů i novin. Dále jsem ke sběru aktuálních informací využila elektronický
způsob vyhledávání – internet. Praktické poznatky jsem nabyla na stáži v hospici sv.
Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.
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4. Výsledky

Graf 1: Stáří respondentů
A: 18 - 25 let
B: 26 - 35 let
C: 36 - 45 let
D: 46 - 55 let
E: 56 a více let

50
57
36
34
24

Graf 1 popisuje věk dotazovaných respondentů. Věk byl rozčleněn do 5 kategorií.
Z celkového počtu 201 (100%) respondentů bylo 50 respondentům (25%) mezi 18. –
25. rokem věku; 34 respondentům (17%) mezi 26. – 35. rokem věku; 36
respondentům (18%) mezi 36. – 45. rokem věku; 34 respondentům (17%) mezi 46. –
55. rokem věku a 24 respondentů (12%) bylo starších 56 let.
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Graf 2: Vzdělání respondentů
A: základní
B: učňovské
C: střední
D: vyšší odborné nebo vysokoškolské

14
49
100
38

Graf 2 zobrazuje vzdělání dotazovaných respondentů. Z celkového počtu 201
respondentů (100%) dosahovalo 14 respondentů (7%) základního vzdělání.
Učňovské vyučení mělo 49 respondentů (24%). 100 respondentů (50%) dosáhlo
středoškolského vzdělání a vzdělání vyššího nebo vysokoškolského dosáhlo 38
dotázaných respondentů (19%).
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Graf 3: Znalost pojmu „hospic“
A: ano
B: ne

147
18

C: nejsem si jist(a)

36

36; 18%
18; 9%
147; 73%

A: ano

B: ne

C: nejsem si jist(a)

Graf 3 znázorňuje subjektivní informovanost respondentů o pojmu „hospic“.
Z celkového počtu 201 respondentů (100%) odpovědělo 147 respondentů (73%), že
vědí, co je hospic. Pouhých 18 respondentů (9%) neví, co je hospic a 36 respondentů
(18%) si není jisto, co je hospic.
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Graf 4: Definování pojmu hospic
A: dům, kde se umírá
B: zvláštní zařízení
C: ošetřovatelský ústav
D: léčebna dlouhodobě nemocných
E: pension pro seniory
F: nevím

Počet odpovědí
22
126
20
17
6
10

Graf 4 znázorňuje počet odpovědí respondentů na otázku „Víte, co je to
hospic?“. Z celkového počtu 201 respondentů (100%) se 22 respondentů (11%)
přiklonilo k definici, že hospic je dům, kde se umírá. Nejvíce respondentů (126;
63%) se domnívá, že hospic je zvláštní zařízení pro umírající. 20 respondentů (10%)
zaškrtlo v dotazníku odpověď ošetřovatelský ústav. Dalších 17 respondentů (8%) si
myslí, že hospic je léčebna pro dlouhodobě nemocné se zaměřením především na
rehabilitaci. 6 respondentů (3%) odpovědělo, že hospic je penzion pro seniory, a
zbývajících 10 respondentů (5%) nevědělo, co je hospic.
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Graf 5: Informovanost o hospicích
A: ano
B: spíše ano
C: spíše ne
D: ne

143
35
20
3

Graf 5 zaznamenává názor veřejnosti na důležitost informovanosti laiků o
možnostech pomoci o nevyléčitelně nemocné a umírající. 143 (71%) respondentů je
přesvědčeno o důležitosti informací pro veřejnost. 35 respondentů (17%) se spíše
přiklání pro informovanost veřejnosti o možnostech pomoci o nevyléčitelně nemocné
a umírající. Spíše ne odpovědělo 20 dotazovaných respondentů (10%) a 3
respondenti si myslí, že informovanost o možnostech pomoci v péči o nevyléčitelně
nemocného a umírající není důležitá.
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Graf 6: Zdroje informací
A: televize
B: veřejné besedy
C: tisk

108
40
77

108; 48%
77; 34%

40; 18%

A: televize

B: veřejné besedy

C: tisk

Graf 6 zaznamenává názory respondentů na zdroje informací o možnostech
pomoci v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající. V tomto grafu bylo možno
označit více správných odpovědí, tedy celkové množství odpovědí bylo 225 (100%)
a celkové množství respondentů, kteří na předchozí otázku odpověděli kladně (ano,
spíše ano) 178 (100%). Procenta i počty jsou vyjádřené v celku množství odpovědí.
Většina respondentů (108 tj. 48%). Nejvíce (108 tj. 48% odpovědí) považuje jako
dobrý zdroj informací televizi. 77 odpovědí (34%) uvádí, že veřejnost by se mohla
dostat k informacím díky tiskovinám. Nejméně odpovědí (40tj. 18%) připadlo ke
zdroji informací díky veřejným besedám na dané téma.
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Graf 7: Počet hospiců v ČR, dle odhadu veřejnosti
A: 1-3
B: 4-6
C: 7-9
D: 10 a více

18
59
63
61

Graf 7 ukazuje mínění veřejnosti ohledně počtu hospiců v České republice.
Z celkového počtu respondentů 201 (100%). Nejvíce, 63 respondentů (31%), si
myslí, že hospiců v České republice je více než 7 - 9 zděných budov. 61 respondentů
(30%) se domnívá, že hospiců v České republice funguje 10 a více. 59 respondentů
(30%) je přesvědčeno o existenci 4 – 6 hospiců v České republice. Nejméně, 18
respondentů (9%), označilo odpověď 1 – 3 lůžkových hospicových budov v České
republice.
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Graf 8: Znalost hospiců na území České republiky
A: ano
B: ne

76
125

Graf 8 ukazuje znalost respondentů hospiců na území České republiky.
Z grafu 8 je jasně zřetelné, že 125 respondentů (62%), z celkového počtu 201
dotazovaných respondentů (100%), nezná ani jeden hospic na území České
republiky. 76 respondentů (38%) zná alespoň jeden z hospiců na území České
republiky.
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Graf 9: Nejznámější hospice z pohledu veřejnosti
Hospic Anežky České
Hospic Štrasburk
Hospic sv. Lazara
Dům léčby bol.a hospic sv.Josefa
Hospic sv. Štěpána
Hospic na Sv. Kopečku
Citadela - Valašské Meziříčí
Hospic sv. Alžběty
Hospic v Mostě
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Hospic sv. Lukáše
Hospic Dobrého Pastýře
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Graf 9 souvisí s grafem 8, respondenti měli za úkol napsat jako důkaz toho, že
znají nějaký hospic v České republice, název jakéhokoli českého lůžkového hospice.
Ze 125 respondentů, byli i tací, kteří znali více českých hospiců. Tak tedy odpovědí
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bylo celkem 140. Nejvíce dotazníků a to 100 bylo rozdáno v Jihočeském kraji, proto
tedy hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích zaznamenalo do dotazníku nejvíce
respondentů. Výsledky tedy nejsou moc směrodatné, protože jsou mnohdy ovlivněné
krajem, ve kterém člověk žije, a tím jaký hospic se v jeho blízkosti nachází.

Graf 10: První informace o hospici
A: od přátel, známých
B: od zdravotníků
C: televize
D: přednáška
E: tiskoviny
F: ještě neslyšel(a)

63
20
44
15
40
19

Graf 10 znázorňuje, od koho se respondenti výzkumného šetření poprvé
dozvěděli o hospici. Z celkového počtu 201 respondentů (100%) se 63 respondentů
(31%) dozvědělo o hospici od svých známých a přátel. Od zdravotnického personálu
se o hospicových zařízeních informovalo 20 respondentů (10%). 44 respondentů
(22%) ví o hospici z televizních pořadů. Přednáška na téma hospiců poskytla
informace 15 respondentům (8%). 40 respondentů (20%) získalo informace
z tiskovin. 19 respondentů (9%) o hospici ještě nikdy neslyšelo.
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Graf 11: Potřebnost dobrovolníků v hospicích
A: ano
B: ne

183
18

18; 9%
183;
91%

A: ano

B: ne

Graf 11 zobrazuje názor náhodně vybraných respondentů na potřebnost
dobrovolníků v hospicích. Z celkového počtu 201 respondentů (100%) si 183
respondentů (91%) myslí, že dobrovolníci v hospicích jsou potřební. 18 respondentů
(9%) nevidí potřebnost dobrovolníků v hospicových zařízeních.
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Graf 12: Chci se stát dobrovolníkem
A: ano
B: ne

56
145

Graf 12 popisuje zájem veřejnosti o dobrovolnictví v hospicích. Z celkového
počtu

201

dotázaných

respondentů

(100%)

145

respondentů

(72%)

by

dobrovolnickou činnost v hospici dělat nechtělo. 56 respondentů (28%) by mělo
zájem o dobrovolnickou činnost v hospici.
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Graf 13: Práce dobrovolníka
A: zalévání a přesazování květin
B: navštěvovat nemocné
C: uspořádat kulturní akci
D: benefiční koncert pro hospic

5; 9%

9
27
15
5

9; 16%

15; 27%

27; 48%
A: zalévání a přesazování květin
B: navštěvovat nemocné
C: uspořádat kulturní akci
D: benefiční koncert pro hospic

Graf 13 vyznačuje oblasti dobrovolnictví v hospicových zařízeních a zájem
veřejnosti o jednotlivé činnosti. Z celkového počtu 56 respondentů (100%), kteří
odpovídali na otázku 27 respondentů (48%) má zájem v hospici navštěvovat
nemocné. 15 respondentů (27%) by chtělo uspořádat kulturní akci pro klienty
hospice. 5 respondentů (9%) by mohlo uspořádat pro hospic benefiční koncert či
jinou akci na podporu hospice. 9 respondentů (16%) se ujalo pomoci při přesazování
a zalévání květin.
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Graf 14: Doporučení hospicových zařízení veřejností
A: ano
B: ne
C: nevím, nikdy jsem o tom neuvažoval(a)

124
20
57

Graf 14 ukazuje odpovědi dotazovaných 201 respondentů (100%), zda by
doporučili svému známému s nevyléčitelným onemocněním hospicovou péči. 124
respondentů (62%) by doporučilo svým známým hospicovou péči. 20 respondentů
(10%) by nedoporučilo svému známému s nevyléčitelným onemocněním hospicovou
péči. 57 respondentů (28%) na toto téma ještě nikdy neuvažovalo.
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Graf 15: Využití hospicových služeb pro své blízké
A: ano
B: ne
C: nevím
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41
73

Graf 15 popisuje rozhodnutí respondentů využít hospicových služeb pro své
blízké. Z celkového počtu 201 respondentů (100%) by 87 respondentů (43%) využilo
pro své blízké hospicových služeb. 41 respondentů (21%) by pro své blízké služby
hospice nevyužilo a 73 respondentů (36%) neví, zda by v takové situaci využilo
služeb poskytovaných hospicovými zařízeními.
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Graf 16: Být u blízké osoby v posledních chvílích života
A: ano
B: ne
C: nevím
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28; 14%
20; 10%
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A: ano

B: ne

C: nevím

Graf 16 znázorňuje názor respondentů, jestli by chtěli být u blízké osoby
v posledních chvílích života. 153 respondentů (76%) udává zájem být se svým
blízkým v posledních chvílích života. 20 respondentů (10%) by nechtělo být u svého
blízkého v posledních chvílích života a 28 respondentů (14%) neví, zda by chtělo
prožít se svým blízkým poslední chvíle života.
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Graf 17: Znalost nabídky ubytování blízké osoby s nemocným v hospici
A: ano
B: ne

82
119

Graf 17 znázorňuje znalost respondentů nabídky ubytování blízké osoby u
nemocného v hospici. Z celkového počtu 201 respondentů (100%) ví o nabízené
službě pouze 82 respondentů (41%). 119 respondentů (59%) neví o nabízené službě
ubytování blízké osoby u nemocného v hospici.
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Graf 18: Snaha ošetřovatelského personálu
A: nemocný co nejdříve uzdravil a šel domů
B: rehabilitační cvičení
C: aby nemocný neměl bolest, nebyl sám a byl respektován

10
49
142

Graf 18 znázorňuje názory respondentů, o co se snaží ošetřující personál
v hospici. Z celkového počtu 201 respondentů (100%) si 142 respondentů (71%)
myslí, že hlavním úkolem ošetřovatelského personálu v hospici je, aby nemocný
netrpěl bolestí, byla respektována lidská důstojnost člověka a aby v posledních
chvílích života nezůstal osamocen. 49 respondentů (24%) si myslí, že hlavní náplní
ošetřovatelského personálu je, aby nemocný dodržoval léčebný plán a chodil na
všechny rehabilitační cvičení a procedury, tak jak má předepsané. 10 respondentů
(5%) se domnívá, že hlavní činností ošetřovatelského personálu je, aby se nemocný
co nejdříve uzdravil a šel domů.
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5. Diskuse

Cílem mého výzkumného šetření bylo zjistit informovanost populace v ČR o
hospicích a hospicových službách. Dílčím cílem pak zjistit zájem veřejnosti o
hospice.
Na počátku výzkumného šetření jsem si stanovila čtyři hypotézy:
H1: 100% lidí v České republice je informováno o hospicích
H2: 50% lidí se poprvé dozvědělo o hospicích v televizi
H3: 75% lidí v České republice by se chtělo stát dobrovolníkem v hospici
H4: 40% lidí v České republice by využilo služeb hospice
Pro tuto studii veřejného mínění bylo zapotřebí minimálně 200 dotazníků. Hlavní
výzkumnou metodou byl anonymní dotazník. Celkový počet vyhodnocených
dotazníků byl 201.

H1: 100% lidí v České republice je informováno o hospicích
K této hypotéze se vztahuje více otázek. Tak nejprve otázka č. 3 – „Víte co je to
hospic?“ 73% respondentů odpovědělo kladně, 9% neví, co je to hospic, a 18%
respondentů si není jisto ve znalosti tohoto termínu. Doplňující otázkou je otázka č. 4
– „Domnívám se, že hospic je:…
Respondenti měli za úkol označit jednu z možných odpovědí, aby potvrdili svou
znalost termínu „hospic“. Nejvíce respondentů (63%) se domnívá, že hospic je
zvláštní zařízení pro umírající, 11% míní, že je to dům, kde se umírá, 10%
respondentů typuje, že se jedná o ošetřovatelský ústav, dále 8% se domnívá, že
hospic je LDN se zaměřením především na rehabilitaci, 3% si myslí, že se jedná o
penzion pro seniory a zbývajících 5% respondentů neví, jak tento pojem blíže
specifikovat, protože nad tím nikdy nepřemýšleli. Z těchto výsledků je patrné, že
pojem hospic je do jisté míry veřejnosti znám, ale stav není ideální, protože i přes
dvanáctiletou existenci hospiců v ČR, 9% české populace není o tomto pojmu
informována. Z toho vyplývá, že je třeba sdělovat informace o hospici a hospicových
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službách. Na otázku č. 5 – „Myslíte si, že informovanost o možnostech pomoci
v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající je důležitá?“ 71% respondentů
odpovědělo, že ano a 17%, že spíše ano a jen 10% odpovědělo na danou otázku spíše
ne a 2% ne. Tady je tedy vidět zájem veřejnosti o informace tohoto typu. Na
předešlou otázku navazuje otázka č.6 – „ Pokud jste odpověděli ano, jakou formou
by se měly tyto informace k lidem dostávat.“ Zde mohli respondenti zvolit více
odpovědí a za nejvíce preferovaný prostředek přenosu informací respondenti zvolili
televizi, která získala 48% všech odpovědí, dále pak 34 % odpovědí volilo pro přísun
daných informací tisk a 18% odpovědí připadlo zúčastnění se veřejných besed na
dané téma. Zde se hypotéza „lidé v České republice jsou informováni o hospicích “
se nepotvrdila.

H2: 50% lidí se poprvé dozvědělo o hospici v televizi
K této hypotéze se vztahuje otázka č.9 –„ Jak jste se poprvé dozvěděli o hospici?“
31 % populace se poprvé o hospici dozvědělo od svých známých a přátel, dále pak
22% získalo první informace o hospici z televizních pořadů, 20 % respondentů
získalo informace prostřednictví tiskovin, 10% jako první tyto informace sdělil
zdravotnický personál, 8% respondentů tyto informace poprvé slyšelo na přednášce,
9% respondentů o hospicích ještě nikdy neslyšelo. Možná je to tím, že média jako
taková, tak i veřejnoprávní televize neoplývá snahou věnovat se tématům týkající se
hospiců, umírání a smrti. Marie Svatošová, prezidentka představenstva asociace
poskytovatelů hospicové a paliativní péče, říká: „Problém je v tom, že oslovíme
vždycky jen tu část populace, které se problém momentálně týká. Ti to hltají, ostatní
si zacpou uši nebo strčí hlavu do písku.“
Tato hypotéza se nepotvrdila.

H3: 75% lidí v České republice, by se chtělo stát dobrovolníkem v hospici
K této hypotéze se vztahuje otázka č. 11-„Chtěl(a) byste se stát dobrovolníkem
v hospici?“ 28% respondentů odpovědělo kladně, čili chtěli by se stát dobrovolníkem
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v hospici, a zbývajících 72% by se jím stát nechtělo. Před otázkou č.11, tedy v otázce
číslo 10 je respondentům kladena otázka – „Myslíte si, že služba dobrovolníků
v hospici je potřebná?“ Na tuto otázku odpovídá 91% respondentů, že služba
dobrovolníků v hospici je opravdu potřebná. Jen 9% odpovídá, že tato služba
potřebná není. Tady je vidět velký kontrast odpovědí na tyto otázky. Je to možná tím,
že respondenti nejsou dostatečně informováni o faktu, kterým je, že dobrovolníkem
se může stát člověk jakéhokoli věku a vzdělání. Pomoci může nejen návštěvami
klientů hospice, ale i pořádáním kulturních akcí pro klienty nebo pořádáním
benefičních akcí na podporu konkrétního hospice, i pomocí např. se zaléváním
květin. Pak také možná respondenti měli obavy z nedostatku času při svém
zaměstnání. Bylo by tedy přínosné zvýšit informovanost u skupin občanů, kteří mají
více volného času. Do této oblasti patří studenti a občané důchodového věku, kteří
jsou ještě plní elánu, a tato služba jim může přinést radost z pomoci druhým lidem.
Ještě je možná dobré zmínit výsledky otázky č.12-„Jestliže jste odpověděl(a)ano,čím
si myslíte, že byste v roli dobrovolníka mohl(a) pomoci? Tak tedy z 28% (56
z celkového počtu ) respondentů, kteří by se chtěli stát dobrovolníkem, by 48%
chtělo navštěvovat nemocné, 27% by uspořádalo kulturní akci pro klienty hospice,
16% by přispělo zaléváním a přesazováním květin v hospici a pak 9% by uspořádalo
pro hospic benefiční akci na jeho podporu.
Tak tedy tato hypotéza „75% lidí v České republice by se chtělo stát
dobrovolníkem v hospici“ se nepotvrdila.
H4: 40% lidí by využilo služeb hospice
K této hypotéze se vztahuje otázka č.14 – „Využili byste pro své blízké služeb
hospice?“ 43% respondentů by využilo služeb hospice pro své blízké, 21% by těchto
služeb nevyužila. Pak

ještě 36% neví, zda by využila služeb poskytovaných

hospicovými zařízeními, je to nejspíš tedy sníženou informovaností o hospicích a
jejich službách. K této hypotéze se jen okrajově vztahuje otázka č. 16 –„Víte o
možnosti ubytování blízké osoby nemocného v hospici?“ V tomto případě 59%
respondentů o této možnosti neví a 41% o této možnosti naopak ví. K této otázce se
vztahuje ještě předchozí otázka č.15 –„Chtěli byste se svými blízkými strávit
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poslední chvíle jejich života?“ Zde udává zájem 76% respondentů být se svým
blízkým v posledních chvílích života. 14% neví a 10% by nechtělo být se svými
blízkými v posledních chvílích života. Toto opět poukazuje o snížené informovanosti
všech služeb a možností, které hospic nabízí.
Zde byla hypotéza potvrzena.
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6. Závěr

Hospice a hospicová péče v České republice jsou v neustálém vývoji, přes
krátkou existenci, tedy 12 let dosáhly nemalého pokroku.
Před vznikem hospiců, umírali těžce nemocní bez šance na uzdravení většinou
v nemocnicích, ve strachu, opuštěni od svých nejbližších. Dnešní situace je jiná a pro
tyto lidi existují zařízení jménem hospic. Tady v tomto případě je na místě
informovat společnost o této možnosti, aby tohoto zařízení uměla správně využít a
aby těžce nemocným lidem, mohla poradit a tak i pomoci v těžkých situacích ,v
kterých se tito lidé nacházejí. V hospici se nemusí lidé bát samoty a opuštěnosti.
Dokonce i rodinní příslušníci s ním mohou sdílet poslední chvíle života.I člověk,
který je sám se svojí těžkou nemocí na světě, zde najde lidi, kteří budou mít pro něj
pochopení a uznání a kteří ho v jeho posledních chvílích života neopustí.
Cílem mé práce bylo zjistit informovanost populace v České republice o
hospicích a na tomto základě dále zjistit zájem veřejnosti o hospice a hospicové
služby. Z výsledků výzkumného šetření je vidět, že lidé v České republice jsou
v nadpoloviční většině informováni o hospicích, ale jsou i tací, kteří o hospici ještě
nikdy nic neslyšeli. Zájem veřejnosti o hospicové služby má zhruba jedna polovina
dotázaných. Zájem veřejnosti pomoci hospici v rámci dobrovolnictví je v České
republice nízký. Je tedy nutné si položit otázku proč? Například Britové pokládají za
velikou čest stát se dobrovolníkem hospice a je u nich běžné, že v hospicích existuje
pořadník zájemců o tuto službu. Je tedy naše společnost „jen“ nedostatečně
informována?
Doporučení, která vycházejí z tohoto výzkumného šetření:
1.

vyrobení informačních letáků o hospicích a nechání k dispozici v čekárnách
například u praktických lékařů (příloha č.4)

2.

zjištění informovanosti praktických lékařů o hospicích, rozdání informativního
materiálu
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3.

zajištění přednášky pro studenty středních škol na téma hospic a dobrovolnictví
v hospicích

4.

vyrobení nástěnky o dobrovolnictví v hospicích a zjištění jejího umístění na
Správách sociálního zabezpečení, kam chodí žadatelé o starobní důchod (příloha č.5)
informování základních škol o zájmu hospiců o kulturní programy dětí pro
povzbuzení klientů

Tato bakalářská práce má pomoci, tomu aby široká veřejnost byla informována o
hospicích a aby jejich služeb uměla využít a nebo, aby lidi uměli a věděli jak
samotnému hospici pomoci.
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Příloha č. 1 Mapa ČR, kde jsou zachycena místa lůžkových hospiců

1. Hospic Anežky České ( Červený Kostelec)
2. Hospic Štrasburk (Praha – Bohnice)
3. Hospic sv. Lazara (Plzeň)
4. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa (Rajhrad)
5. Hospic sv. Štěpána (Litoměřice)
6. Hospic na Svatém Kopečku (Olomouc – Svatý Kopeček)
7. Citadela (Valašské Meziříčí)
8. Hospic sv. Alžběty (Brno)
9. Hospic v Mostě (Most)
10. Hospic sv. Jana N. Neumanna (Prachatice)
11. Hospic sv. Lukáše (Ostrava)
12. Hospic Dobrého Pastýře (Čerčany)- bude otevřen v září 2008
13. Hospic Smíření (Chrudim) – je ve výstavbě
14. Dětský hospic (Malejovice)- je ve zkušebním provozu

Příloha č. 2 Adresy a kontakty jednotlivých lůžkových hospiců a souhrn služeb,
které poskytují
Hospic Anežky České
adresa: 5. května 1170
549 41 Červený Kostelec (okres – Náchod)
tel.: 491 467 030
Web: www.hospic.cz
e-mail: wajsar@hospic.cz
služby: lůžková péče, poradenství, transport, půjčovna zdravotnických pomůcek
Hospic Štrasburk
adresa: Bohnická 12
180 00 Praha 8 – Bohnice
tel.: 283 853 256, 602 560 415
Web: www.lazaruscz.cz
e-mail: Heller.MBA@seznam.cz
služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, na vyžádání klinických psychologů a
psychiatrů, psychoterapeuta, služby spirituální a soc. pracovnice
Hospic sv. Lazara
adresa: Sladkovského tř. 66
326 00 Plzeň
tel.: 377 431 381- 4
Web: www.hsl.cz
e-mail: hospic@hsl.cz
služby: lůžková péče
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
adresa: Jiráskova 47
664 61 Rajhrad
tel.: 547 232 223
Web: www.dlbsh.cz
e-mail: hospic@iol.cz
služby: lůžková péče, ambulantní péče, lůžková a ambulantní rehabilitace, sociální
péče, psycholog, kněz, vzdělávací centrum
Hospic sv. Štěpána
adresa: Rybářské náměstí 662/4
412 01 Litoměřice
tel.: 416 733 185- 7
Web: www.hospiclitomerice.cz
e-mail: info@hospiclitomerice.cz
služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek, poradenství

Hospic na Svatém Kopečku
adresa: Sadové nám. 24
779 00 Olomouc – Svatý Kopeček
tel.: 585 319 754, 585 319 758
Web: www.acho.caritas.cz
e-mail: hospic.svkopecek@caritas.cz
služby: lůžková péče, poradenství
Citadela, dům hospicové péče Diakonie ČCE
adresa: Žerotínová 1421
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 629 084, 602 776 460
Web: www.citadela.cz
e-mail: hospic@citadela.cz
služby: lůžková péče, sociální poradenství
Hospic sv. Alžběty
adresa: Kamenná 36
639 00 Brno
tel.: 543 214 761, 777 883 639
Web: www.hospicbrno.cz
e-mail: osgabriela@seznam.cz
služby: lůžková péče, půjčovna pomůcek, poradenství
Hospic v Mostě
adresa: Svážná ulice 1528
434 00 Most
tel.: 476 000 166-9
Web: www.hospic-most.cz
e-mail: hospic@mostmail.cz
služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek, ambulance bolesti
Hospic sv. Jana N. Neumanna
adresa: Neumannova 144
383 01 Prachatice
tel.: 388 311 726
Web: www.hospicpt.cz
e-mail: info@hospicpt.cz
služby: lůžková péče, půjčovna pomůcek, poradenství

Hospic sv. Lukáše
adresa: Charvátská 8
700 30 Ostrava- Výškovice
tel.: 599 508 505, 599 508 503, 732 178 501
Web: www.ostrava.caritas.cz
e-mail: cho.chos@caritas.cz, lukashospic.ostrava@caritas.cz
služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek, poradenství
Hospic Dobrého Pastýře
adresa: Sokolská ulice
257 22 Čerčany
tel.: 317 777 381
Web: www.centrum-cercany.cz
e-mail: os-tri@centrum-cercany.cz
služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, edukační centrum, stacionáře – denní
pobyty

Příloha č. 3 Dotazník
Dobrý den,
jmenuji se Pavlína Křížová. Jsem studentkou 3. ročníku studijního programu
Ošetřovatelství, studijního oboru Všeobecná sestra, 2. LF UK v Praze. Dotazník je
anonymní.Výsledky budou použity ke zpracování bakalářské práce s názvem:
Studie veřejného mínění o hospicích v ČR.
Prosím vás o pečlivé přečtení všech otázek a pravdivé označení odpovědí.
Děkuji za váš čas a vaší pomoc.
Pavlína Křížová
1. Kolik vám je let?
A: 18 - 25
B: 26 - 35
C: 36 - 45
D: 46 - 55
E: 56 a více
2. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
A: základní
B: učňovské
C: střední
D: vyšší odborné nebo vysokoškolské
3. Víte, co je hospic?
A: ano
B: ne
C: nejsem si jist(a)
4. Domnívám se, že hospic je:
A: dům ve kterém se umírá
B: zvláštní zařízení pro umírající
C: ošetřovatelský ústav
D: léčebna pro dlouhodobě nemocné se zaměřením především na rehabilitaci
E: penzion pro seniory
F: nevím, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel(a)
5. Myslíte si, že informovanost o možnostech pomoci v péči o nevyléčitelně
nemocné a umírající je důležitá?
A: ano
B: spíše ano
C: spíše ne (přeskočte, prosím na otázku č. 7)
D: ne (přeskočte, prosím na otázku č. 7)

6. Pokud jste odpověděli ano, jakou formou by se tyto informace měly
k lidem dostávat?
A: prostřednictvím televize
B: prostřednictvím veřejných besed
C: prostřednictvím tiskovin
7. Kolik myslíte, že v ČR existuje hospiců?
A: 1-3
B: 4-6
C: 7-9
D: 10 a více
8. Znáte nějaký hospic na území ČR?
A: ano – př.jaký………
B: ne
9. Jak jste se poprvé dověděli o hospici?
A: od přátel a známých
B: od zdravotnického personálu
C: z televize
D: z přednášky
E: z časopisu, novin, letáků
F: o hospici jsem ještě nikdy nic neslyšel(a)
10. Myslíte si, že služba dobrovolníků v hospici je potřebná?
A: ano
B: ne
11. Chtěl(a) byste se stát dobrovolníkem v hospici?
A: ano
B: ne (přeskočte, prosím na otázku č. 13)
12. Jestliže jste odpověděl(a) ano, čím si myslíte, že byste v hospici v roli
dobrovolníka mohl(a) pomoci?
A: zalévat a přesazovat květiny
B: navštěvovat nemocné
C: uspořádat kulturní akci pro nemocné
D: uspořádat benefiční akci pro hospic
13. Kdyby se ve vašem okolí vyskytl nemocný s nevyléčitelným zejména
nádorovým onemocněním, o kterého se jeho blízcí neumějí nebo
nemohou postarat, informovali byste je o možnosti hospicové péče?
A: ano
B: ne
C: nevím, nikdy jsem o tom neuvažoval(a)

14.Využili byste pro své blízké služeb hospice?
A: ano
B: ne
C: nevím
15. Chtěli byste se svými blízkými strávit poslední chvíle jejich života?
A: ano
B: ne
C: nevím
16. Víte o možnosti ubytování blízké osoby nemocného v hospici?
A: ano
B: ne
17. Víte, o co se snaží ošetřující personál v hospici?
A: aby se nemocný co nejdříve uzdravil a šel domů
B: aby nemocný dodržoval léčebný plán a chodil na všechna rehabilitační cvičení
a procedury tak, jak má předepsané
C: aby nemocný netrpěl bolestí, byla respektována lidská důstojnost člověka a
aby v posledních chvílích života nezůstal osamocen

Příloha č. 4 Informativní leták o hospicích

Příloha č. 5 Nástěnka o dobrovolnictví v hospicích

DOBROVOLNICTVÍ V HOSPICI
Nejlepší potěšení, největší radost v životě – cítit se
Maxim Gorkij
potřebným a blízkým lidem.

Dobrovolníkem se může stát každý člověk, který má touhu
pomoci „dobré věci“. Práce dobrovolníka v hospici je společensky
vysoce ceněna. Jsou to právě oni, kdo přináší radost a povzbuzení
všem lidem do tohoto zařízení.

ČÍM DOBROVOLNÍCI MOHOU V HOSPICI
POMOCI?
• zpříjemnit pobyt nemocného na lůžku osobním
rozhovorem (každý z nás lidí je osobností a tak
rozhovor s druhým člověkem může náš život o mnohé
obohatit)
• četbou nebo společným poslechem hudby
• mohou například podávat nemocnému a jeho
příbuzným kávu, čaj či zajistit laskominy

• je možné i při přátelském rozhovoru s nemocným
popíjet kávu, a tak vytvořit příjemné prostředí pro
rozhovor
• doprovázení klientů tam, kam chtějí, nebo společně jen
mlčet

Někteří lidé mohou mít obavy z rozhovoru
s druhými, ale i tak by chtěli v hospici pomoci.
Samozřejmě, že i jejich pomoc bude vítána.
• mohou pomoci se zaléváním květin
• vnitřní výzdobou
• při opravách prádla či drobných řemeslnických
opravách
• na jaře a v létě se mohou podílet na zahradnických
pracích
• mnozí z nás znají hudebně či herecky nadané lidi,
kteří by mohli svoje nadání, svůj um uplatnit
připravením kulturního programu pro povzbuzení
klientů hospice, pak je třeba tyto lidi informovat o
takovéto možnosti

Nikdo nesmí být přetížen, každý se zaváže jen k tomu co bez
problémů zvládne. Na dobrovolníka však musí být stoprocentní
spolehnutí. Rozpis služeb je závazný jako v zaměstnání. Britové
pokládají za velikou čest stát se dobrovolníkem a je u nich běžné, že
existují pořadníky o tuto službu. Je pravdou, že spousta z nás při
zamyšlení se nad svým týdenním harmonogramem by našla místo
pro potěchu a povzbuzení druhých, pomoc druhým.

Chtěla bych všem, kteří mají o tuto službu zájem,
popřát hodně odvahy a odhodlání k uskutečnění
prvního kroku.

Kontakt na místní hospic je:
adresa:
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Neumannova 144
Prachatice
383 01
tel. 388 311 726
e-mail: info@hospicpt.cz

Příloha č.6
§ 22a
Zvláštní ústavní péče - péče paliativní lůžková
Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve
speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu.

