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Abstrakt 
 

 V diplomové práci se zaměřuji na popis současné situace v oblasti poskytování péče 

o paliativní medicíny o terminálně nemocné pacienty. Diplomová práce nabízí 

komplexnější pohled na vztah mezi neziskovým sektorem a sektorem státním v oblasti 

péče o terminálně nemocné. Diplomová práce kombinuje teoretické poznatky získané 

studiem literatury a vlastními zkušenostmi a také praktická fakta, jež autor získal při studiu 

současné situace v oblasti péče o terminálně nemocné. Pro zlepšení obrazu hospiců 

v rámci české společnosti zahrnuji i rozbor spolupráce mezi hospici a tiskem, stejně jako 

doporučení, jak tuto spolupráci i nadále rozvíjet. Diplomová práce bude poskytnuta 

k užitku Fakultě humanitních studií UK a zainteresovaným hospicům, stejně jako ostatním 

zájemcům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
 
hospic, in finem, nemocnice, paliativní péče, post finem, prae finem, smrt, terminálně 

nemocný, umírání 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 

 In this thesis, I´m focusing on description of present-day situation as for palliative 

medicine and care for terminal ill patients. Diploma work offers more complexive view on 

the relationship between non-governmental and state sector, in field of care for terminal ill 

patients. Diploma work combines teoretical background and information, achived by the 

studium of literature and my own experiences, and practical facts. Author got these facts 

during the studium of present-day situation in field of care for terminal ill patients. For 

helping improve the hospice position in czech society I involved in this thesis the analysis 

of cooperation between hospices and press. I also involved, for the same purpose, the 

recommendation for improving this cooperation (or for establishing the cooperation). 

Diploma work will be offered to the Charles University – Faculty of Humane studies, to 

the involved and other hospices and to the other readers too.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.   Úvod 

 

Téma diplomové práce „Současná pozice hospiců v České republice“ bylo zvoleno 

na základě konzultací s vedoucí katedry Občanských studií Doc. Ing. Marií Dohnalovou, 

CSc. Po dohodě bylo téma vypsáno Katedrou Občanského sektoru. Téma jsem si vybral 

vzhledem k zájmu o oblast péče o terminálně nemocné osoby a vlastní zájem o oblast 

hospicové péče. Dalším z motivů pro volbu tématu Hospiců v České republice byla 

autorova několikanásobná zkušenost, v několika posledních letech, s problematikou úmrtí 

blízkých osob.  

Osobně sympatizuji s myšlenkou hospicové péče jako takové, stejně jako s 

rozšiřováním sítě zařízení hospiců. Pro rozmýšlení se nad konkrétním tématem jsem se 

zamýšlel nad strukturou práce, informacích, jež chci, aby čtenář získal. Na základě této 

úvahy byly vybírány i potřebné a nejvhodnější metody.  

Diplomová práce je určena pro čtenáře z řad laiků, odborné veřejnosti, studentů, ale i 

odborníků. Měla by jim poskytnout přehled o současné situaci a pozici hospiců v českém 

občanském sektoru, shromáždit základní identifikační a rozšiřující údaje o jednotlivých 

zařízeních do jednoho uceleného souboru a poskytnout podněty pro vytvoření vlastního 

názoru. V neposlední řadě bych byl potěšen, pokud by práce u svých čtenářů vzbudila 

zájem o problematiku hospicové péče a byla podkladem pro budoucí diskuze či 

rozpracování tohoto tématu.  

Na podrobnější popis hospiců oproti ostatním typům zařízení se zaměřuji, a věnuji 

jim o něco větší prostor, především kvůli relativní novotě tohoto typu zařízení. Je mým 

cílem zařízení vykreslit ve všech úhlech pohledu tak, aby čtenář získal co nejkomplexnější 

pohled na tato zařízení, se všemi jeho specifiky, a mohl tak regulérně pracovat se všemi 

dostupnými poznatky.  

Čtenář bude sledovat rozdílnost v péči mezi „státními“ a „nestátními“ zařízeními ve 

větší míře v kapitole č. 5 Volba terminálně nemocného pacienta (hospic, nemocnice, 

LDN/DPP). Zde budou popisovány jednotlivé typy zařízení, se specifiky v oblasti 

poskytovaných služeb, přístupu. Čtenář se zde seznámí se systémy financování, právním 

rámcem problematiky, péčí o terminálně nemocné, formou spolupráce s rodinou a 

mnohým dalším.  

Kapitola zaměřená na Média jako prostředek komunikace seznámí čtenáře s médii, 

jakožto důležitým partnerem v komunikaci s veřejností, poukáže na několik konkrétních 



 

 

zařízení a nabídne několik rad pro zlepšení či navázání vzájemné komunikace a 

spolupráce.  

Veškeré údaje a data uvedené v této práci se vztahují a popisují situaci ke dni 31. 12. 

2007, pokud není výslovně uvedeno jinak.  

Věřím, že diplomová práce se zaměřením na postavení hospiců v českém občanském 

sektoru a jejich vztahu k sektoru státnímu, přispěje k bližšímu pochopení pozice hospiců, 

jejich důležitosti, stejně jako k seznámení se současnou situací.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.   Cíle práce a hypotézy 

 

 Hlavním cílem mé diplomové práce je zjistit jakou pozici si budují hospice a 

hospicová hnutí v občanském sektoru České republiky. Touto pozicí je zamýšleno zejména 

zjištění pozitiv a negativ hospicové péče ve srovnání s ostatními zařízeními jiného než 

neziskového charakteru (Nemocnice následné péče, Nemocnice, Léčebny dlouhodobě 

nemocných) poskytujícími „podobnou“ či „stejnou“ péči (paliativní medicínu pro pacienty 

v terminálním stádiu).  

 Jako dílčí cíl jsem si stanovil zmapování mediálních výstupů týkajících se hospiců a 

zjištění vztahu mezi hospici a společností. Za rozhodné období byl vzat rok 2007. Média 

chápu jako velmi mocný nástroj pro komunikaci a následnou změnu společenského mínění 

a jednání. Důvodem je důležitost médií ve formování veřejného názoru a postoje veřejnosti 

k této problematice jako takové.  

 Pro potřeby této diplomové práce jsem si stanovil následující hypotézy. Tyto 

hypotézy se budu snažit touto prací zodpovědně potvrdit či vyvrátit. 

 

H1:  Hospice jsou nejrychleji se rozvíjejícím typem zařízení, jenž   

                          pečující o umírající osoby.    

H2: NNO (hospice), především díky svým pozitivům, stále více expandují do             

    české společnosti. 

H3: Kvalita poskytované péče hospici je stejné kvality jako u jiných   

                          typů zařízení. 

H4: Hospice jsou jedinými organizacemi, jež pečují o umírajícího a  

                          jeho blízké i ve stádiu post finem (nejen ve stádiu prae finem a in  

                          finem). 

H5: NNO - hospice poskytují své služby v dostatečném množství,  

                          potřebném pro Českou společnost, Českou republiku. 

 

 K dosažení stanovených cílů použiji několik základních metod a technik empirického 

výzkumu. V diplomové práci budu, z její velké části, využívat metodu kompilace a 

komparace. K poukázání na současnou situaci je nejen potřeba sesbírat a efektivně použít 

již existující, avšak roztroušené informace (např. u H2, H5). Ke zjištění do jaké míry jsou 

poskytované služby poskytovány např. komplementárně či výlučně je potřeba provést 



 

 

vlastní komparaci zjištěných a sesbíraných dat. Komparace nalezne své uplatnění zejména 

u  H1:H2:H4.  

 V rámci obou právě zmíněných metod využitých v této práci byly použity vhodné 

techniky sběru dat, jimiž jsou:  

− studium písemných pramenů 

− sekundární analýza dat 

− polostrukturovaný rozhovor 

− přímé pozorování 

 

 Zkoumaný soubor tvoří již fungující, ale i plánované hospice v České republice (viz 

Příloha č. 1  a Příloha č.2). Druhou skupinou, zkoumaným souborem budou vybraní 

zaměstnanci (ředitelé, vrchní sestry, sociální pracovníci či pracovníci PR/fundraisingu), se 

kterými budou prováděny polostrukturované rozhovory (osobní či telefonické). Poslední 

skupinou, zkoumaným souborem, na něž se budu zaměřovat, budou novinové články, 

vztahující se k problematice hospiců, paliativní péče či terminálně nemocným pacientům.  

 Více bližších informací může čtenář naleznout v kapitolách:  

− 5. Volba terminálně nemocného pacienta – věnující se popisu současné situace a 

poukazující na rozdíly a vztah mezi jednotlivými zařízeními, mezi hospici a 

nemocnicemi/LDN/NNP, respektive mezi občanským sektorem a státem. 

− 6. Média jako prostředek komunikace – zde se bude moci čtenář seznámit s několika 

konkrétními případy hospiců, které v určité míře komunikují s tiskem. Krom toho zde 

najde i určité body, které pomáhají rozvoji spolupráce mezi tiskem a jednotlivými 

zařízeními, stejně jako rady, jak spolupráci zefektivnit.  

− 7. Úloha hospiců v občanském sektoru (Empirický výzkum – soubor, metody, techniky, 

realizace) – věnující se bližšímu popisu použitých metod a technik v této práci, popisu 

samotné realizace empirické části této diplomové práce. Neopomíjí také detailněji 

přiblížit volbu výzkumného vzorku.  

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  O životě, smrti a umírání 

 

 Každý člověk, který přichází na svět, se v něm musí nejprve naučit orientovat. Tak 

jak postupně roste a dospívá, prochází životem krok za krokem. V průběhu svého života 

získává nové informace, vytváří si k nim své postoje, reflektuje je. Nikdy ovšem předem 

neví, co ho potká, co nebo kdo se stane součástí jeho života. Ovšem dříve nebo později 

přichází okamžik, kterému se říká smrt. Nadneseně můžeme říci, že v životě člověka 

nalézáme jen dvě jistoty, pomineme-li narození – růst (vývoj, dospívání) až do okamžiku 

smrti, jež je onou druhou jistotou. Jistěže že tyto životní jevy může člověk ovlivňovat, 

měnit jejich průběh, ale v žádném případě se jim nemůže vyhnout, obejít je. 

 

 

3.1.   Smrt a umírání – teorie, vývoj 

 

 Smrt přichází k člověku v různém věku – setkáme se s ní u novorozenců 

(novorozenecké úmrtí), u kojenců (kojenecká úmrtnost), u dětí, mladistvých dospělých i u 

seniorů. Vlastně se s ní setkáváme již před porodem – ve formě potratů, a to samovolných 

či uměle vyvolaných. Smrt nastává také z různých důvodů – stáří organismu, nemoc, 

následkem nehody či životních okolností, apod.  

 Vývoj v chápání porozumění smrti lze pozorovat nejen u jednotlivých lidí, ale také u 

celé společnosti. Ukázkou toho může být vznik a rozvoj zařízení nazývaného hospic. První 

hospic vznikl ve Velké Británii a odtud se rozšířil během několika málo desetiletí do 

rozličných koutů naší planety. K tomuto rozvoji bylo ovšem potřeba trochu napomoci. Nic 

nefunguje a nerozvíjí se bez ovlivňování okolních subjektů. V případě rozvoje hospiců je 

to především vláda spolu s odbornou veřejností a také občanská společnost. Velmi 

významnou roli má především vlády, jež vytváří právní předpisy, které ovlivňují fungování 

hospiců v tom kterém státě. Odborná veřejnost má možnost ovlivňovat jak vládu (skrze 

poradní orgány vlády) tak také občanskou společnost, veřejnost. Poslední významnou 

skupinou ze zmiňovaných je veřejnost. Ta je, dle mého soudu, nejdůležitější. Nejlépe se 

služba rozvíjí a její rozvoj prosazuje, je-li patrná její potřeba ve společnosti, poptávka po 

ní.  

 Smrt je základním a výchozím pojmem této práce a proto bychom se měli alespoň 

krátce věnovat vývoji pohledu na smrt, tomu jak ji viděli jednotlivý badatelé v průběhu 



 

 

dějin. Nyní uvedu krátký a stručný přehled nejzajímavějších teorií. 

 Jako první zmiňuji teorii „otravy zplodinami“, jejímž zastáncem byl lékař Valli. Valli 

říká: „Organismus se životním dějem otravuje, a proto stárne a pomalu umírá“ 

(Haškovcová, 1975: 21). S tímto názorem souhlasil například i Menčikov. V dnešní 

moderní terminologii se tato teorie označuje „teorií škváry “. 

 Další teorií je myšlenka, že organismus spotřebovává určitá komponenta pro život. 

V tomto smyslu chápejme komponenty pro život například energetická komponenta, která 

nelze nahradit. Během tohoto spotřebovávání dochází ke stárnutí organismu a jeho 

následné smrti po vypotřebování. Zastánci této tzv. „teorie dohoření “ jsou např. Stanislav 

Růžička či Ladislav Jeništa.  

 Jednou z řady novějších teorií je „teorie zkrácených řetězců“, jejímž zastáncem je 

Bjorksten. Ten říká, že se v těle i pod vlivem kosmického záření začnou sbalovat dlouhé 

řetězce makromolekul. Tyto řetězce se dále mohou spojovat, až dojde k jejich úplnému 

slepení. Toto slepení má za následek zpomalení organismu, úbytek jeho zdatnosti a 

následně i případnou smrt. Taylor to charakterizuje slovy: „Připomíná to situaci, jako 

bychom do jemného hodinového strojku kápli lepidlo“ (Maeterlinck, 1917: 6). 

Ovšem existuje i teorie, nazývaná „teorie vegetativních genů“. Leo Szilard, který tuto 

teorii zformuloval, říká, že geny nejsou rovnocenné. Některé z nich jsou odpovědny za 

genetické vlastnosti organismu, jiné (a právě ty vegetativní) regulují tělesné funkce. 

Během života dochází k poškození a ztrátě těchto vegetativních genů. Tato ztráta má za 

následek stárnutí organismu, potažmo jeho smrt. Tuto teorii si lze vyložit i jiným 

způsobem. Jde o to, že buňky mají schopnost přizpůsobit se určitému počtu chyb. 

Nashromáždí-li se ale veliké množství takovýchto chyb, organismus nevyhnutelně umírá. 

Z tohoto výkladu plyne i jiný název této teorie – „teorie chyb“.  

 Při studiu literatury se setkáme s větším počtem teorií o smrti, často rozmanitějšími i 

zajímavějšími. Mě osobně zaujalo při studiu literatury oněch několik výše zmíněných. Na 

nich lze dokladovat právě onen vývoj v rozdílnosti chápání smrti a především důvodů, jež 

ji způsobují.  

 Jak již víme, smrt je všudypřítomný jev, kterému se zatím nelze žádným způsobem 

vyhnout, či jej nějak významně obelstít. Ano, máme k dispozici moderní medicínu, týmy 

specialistů zabývajících se zkoumáním dlouhověkosti, hledáním genů, kterou spouští 

některé nemoci, apod. To nám pomůže smrt „pouze“ oddálit, nebo změnit některé 

parametry, ulevit od bolesti, případně nás bolesti úplně zbavit. Ovšem co víme s naprostou 



 

 

jistotou je, že dříve nebo později staneme smrti tváří v tvář. 

 

 

   3.2.   Smrt a společnost 

 

 Smrt hraje v každé společnosti svou roli. V některých společnostech je jí připisována 

role bezvýznamná, v jiných je smrt naopak milníkem nejen pro zemřelého, ale např. i pro 

celou rodinu, rod, aj. O smrti obecně jsme měli možnost zjistit informace v předchozí 

podkapitole. Nyní se zaměřím na problematiku smrti jako společenského tabu. V české 

kultuře můžeme stále narážet na určité tabuizování smrti. Blíže se můžeme o problematice 

smrti ve vztahu ke společnosti seznámit například v textu Marie Dohnalové  Antropologie 

smrti – občanský sektor a hospicová péče v ČR (Dohnalová, 2008). Opravdu se zdá, že je 

smrt dnes stále jakýmsi společenským tabu, stejně jako např. AIDS a jeho šíření, rasismus 

v rámci občanské společnosti, aj. Vypadá to tedy tak, jako by smrt byla něčím, o čem by se 

nemělo snad ani mluvit. V tomto případě mohu mluvit z vlastní zkušenosti. Pokud čtenář 

dovolí, přiblížím situaci, jež se mi stala. 

 

3.2.1.   Smrt jako společenské tabu 

 

 I přesto vše se stále zdá být smrt jakýmsi společenským tabu, něčím, o čem se 

veřejně nemluví. A když, tak s velkým ostychem a jakýmisi nepochopitelnými obavami. 

V této kapitole bych se rád zaměřil na takové fenomény, jako je SMRT – společenské tabu 

či eutanazie, aj. 

 Při studiu na Vysoké škole Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem jsem, jako 

téměř každý student musel absolvovat praxi. Má praxe, vzhledem ke studovanému oboru 

Sociální politika a sociální práce, byla zaměřena na oblast sociálna. Ve třetím semestru 

jsme absolvovala praxe formou návštěv v jednotlivých zařízeních. Jedním z těch, které 

jsem si vybral, byl litoměřický Hospic Sv. Štěpána. Právě tato polodenní návštěva mne 

utvrdila v tom, že svou průběžnou řízenou praxi chci mít právě v jednom z hospiců, pokud 

možno zrovna v tomto litoměřickém. V dané době jsem nastoupil na praxi do Hospice Sv. 

Štěpána v Litoměřicích. Jelikož byla praxe řízená, bylo potřeba provádět z ní zápisy a 

průběžně seznamovat kolegy s mým postupem. Jenže právě zde jsem narazil na věc, kterou 

jsem tehdy jen tušil a posléze se v ní utvrdil. Nejen, že mne mnoho mých spolužáků 



 

 

nechápalo v mé volbě praxe zrovna pro hospic, „takové morbidní zařízení, smutné od 

hlavy až k patě“. Byli také udiveni, s jakou otevřeností mluvím o svých zážitcích 

z hospice, o tom s čím jsem se setkal a o smrti a umírání, které je v hospici více než 

aktuální. Mnoho z nich nemělo následně žádné otázky a Ti co je měli, se tázali jen velmi 

opatrně.  

 Téměř stejné to bylo i při obhajobě ročníkové práce jednoho z předmětů, která byla 

zaměřena na umírání, doprovázení a hospice. Taktéž zde byli otázky velmi sporé, 

zaměřené na mé pocity a konkrétní zážitky.  

Smrt se stále zdá být v dnešní společnosti něčím, o čem by se nemnělo ani diskutovat. 

Spousta lidí stále bere smrt jako něco, co nemá mít místo v našich životech. Lze také smrt 

charakterizovat jako jedno ze společenských tabu? Odpověď je Ano, ale toto tabu se zdá 

být pomalu na ústupu. V literatuře (Svatošová, Hospice a umění doprovázet, Haškovcová - 

Rub života, líc smrti; Křivohlavý, Jaro, Kaczmarczyk, Stanislaw. Poslední úsek cesty a 

další) se můžeme setkat s několika příčinami tohoto jevu:  

1) prvním může být stoupající vzdělanost lidí všeobecně a tím i větší náhled na  

                     věci spojené s umíráním 

2) druhá příčina participuje na první – stoupá počet lidí vzdělaných v oblasti    

            psychologie, sociologie, soc. psychologie a jiných podobných věd 

3) stoupá potřeba lidí se odreagovat od dané situace. Svět okolo je velmi zatěžuje   

               svými potřebami a oni musí velmi pružně reagovat, aby si v něm udrželi  

              své místo, o které nikdo nechce přijít. A proto se potřebují vypovídat a   

                     promluvit si o tom s někým 

4) lidé sami o sobě chtějí mít všeobecný přehled a také některé další důvody, které                               

          mohou být velmi individuálního charakteru 

 

Současné době se u autorů zabývajících se smrtí, tabu či přímo hospicovou péčí (Růžička, 

S; Eubiotika; Haškovcová - Rub života, líc smrti; Křivohlavý, Jaro, Kaczmarczyk, 

Stanislaw. Poslední úsek cest, Křivohlavý, J; Mít pro co žít) se můžeme setkat s několika 

radami, které napomáhají odtabuizování smrti. Uvádím zde jen krátký výčet některý 

z těchto rad, jež mě zaujali. Každou z nich se pokusím doplnit o svůj názor: 

  

− nevynechávejte děti z rozmluvy o smrti. Děti, do zhruba 10 let berou smrt jako něco 

naprosto normálního. Chápou ji jako něco běžného v životě. „Dítě nechápe smrt, 



 

 

konečnost života ho neděsí“ (Růžička, 1926:22). Během určitých výzkumů bylo 

zjištěno, že děti, se kterými bylo diskutováno o smrti, k ní mají i kladný vztah ve svém 

budoucím životě. Tuto výhodu pochopí i rodiče a to hned při jakémkoli dalším setkání 

se smrtí. Téma smrti je pro ně jaksi odtabuizováno a nedělá jim problémy o tom 

mluvit. I zde mohu poskytnout osobní příklad. Když jsem byl malý, čerstvě čtyřletý 

chlapec, umřel můj otec na rakovinu. Toto oznámení nám přišlo do poštovní schránky. 

Když si ho má matka přečetla, omdlela. Po jejím probuzení jsem se naprosto 

bezprizorně a s tzv. dětskou bezprostředností zeptal: „Maminko, tatínek už nežije?!“ A 

zcela a úplně normálně jsem se o tom prý se všemi blízkými okolo bavil. Po druhé se 

mi tato věc potvrdila, když před nějakou dobou zemřel můj bratr. To byli mému 

synovci shodou okolností také 4 roky. Do této chvíle nechápe, že už se „strejda" 

nevrátí, protože mrtví se vrátit nemohou. Ovšem nečiní mu problém říci ve školce nebo 

kdekoli jinde, že jeho strejda je mrtvý. 

− berte smrt jako součást života, jako něco naprosto přirozeného. Nechápejme smrt jako 

něco, čemu se budeme moci vyhnout, nebudeme-li o tom mluvit, či jako něco co zmizí, 

když na to všichni zapomenou. Zde musím podotknout, dle mého názoru, změně 

v chápání smrti a braní ji jako součást života může velkou roli sehrát osobní zkušenost 

se smrtí. Mám tím na mysli situaci, kdy umírá někdo Vám velmi blízký, někdo na kom 

Vám záleželo. Nebo také pokud se setkáte se smrtí náhodou, ale velmi napřímo – 

například při nehodě jako svědek, aj. 

− nesnažte se zbytečně o smrti přemýšlet ve stylu – „ kdy to čeká mě, jak to proběhne, 

jak mě to asi bude bolet….“. Tyto myšlenky vás zbytečně deprimují a zhoršují strach 

ze smrti. Je totiž zjištěno, že člověk se nebojí smrti jako takové, ale má strach z bolesti, 

která může smrt často provázet (Svatošová, Hospice a umění doprovázet, Křivohlavý, 

Poslední úsek cesty). Zde je jedna dobrá rada pro klid těchto lidí: dnešní medicína zná 

a má spoustu prostředků, kterými může případnou bolest omezit či úplně eliminovat. 

Lze říci, že dnes je možnost umřít praktiky bez bolesti. Pokud se nám opravdu podaří 

překonat strach ze smrti, z její bolesti a odvedeme myšlenky jinam, myslím, že nás to 

otevře a uvolní. 

− nepřemýšlejte ani o tom komu všemu budete chybět. I to je deprimující a  

nedoberete se k pro vás kloudnému závěru. Když už nad tímto přemýšlíte, snažte se to 

uchopit tak, že budete chybět celému svému okolí, všem těm, kteří Vás mají a měli 

rádi. A pokud jste zrovna s někým, s kým jste si nerozuměli na ostří nože, věřte, že i 



 

 

tomuto člověku budete chybět, že i on Vás bude postrádat.  

− bavte se o smrti se svými blízkými. Řekněte jim, jak si ji představujete, co byste chtěly, 

aby bylo splněno, o co je žádáte. Budete-li mít alespoň částečnou jistotu, že to pro vás 

udělají, budete klidnější a se smrtí smířenější (Svatošová, Hospice a umění doprovázet, 

Křivohlavý, Poslední úsek cesty). I to, že o smrti budete s vašimi blízkými mluvit, 

pomáhá k jejímu odtabuizování. Oni pochopí, že jste-li o tom schopni mluvit vy, tak 

proč by neměli být oni. Následně se i oni budou smrtí zabývat běžněji, bez odporu či 

skepse. 

 

 Při dalším a ještě podrobnějším studiu literatury, či při delším zamyšlení bychom 

jistě přišli na mnoho dalších rad, jež by nám mohli pomoci v odtabuizování tématu smrti a 

umírání. Proto zde ponechávám volný prostor pro čtenáře, pro jeho hlubší zamyšlení a 

rozšíření tohoto základního výčtu rad.  

 

3.2.2.   Informovanost pacienta a rodiny jako faktor přispívající k odstranění tabu 

 

 Mluvíme-li o snaze odtabuizovat téma smrti a umírání a zbavit se tohoto tabu 

v současné české společnosti, neměli bychom zcela dozajista opomenout problematiku 

informovanosti pacienta, rodiny, ale také veřejnosti jako celku.  

Zamysleme se tedy, jaké možnosti má pacient a rodina v oblasti informování. Uvádím 

stručný přehled možnost a stavů, co do kvality, včasnosti, přesnosti a pravdivosti 

poskytnutých informací. Mluvíme-li o tabu, nesmíme zapomenout na jednu formu – to 

když je pacient neinformován. To je totiž také určité tabu. Pacient neví na čem je a to 

přináší spoustu nesnází. Je několik možností, co se týká informovanosti pacienta:  

− informovanost o vlastní diagnóze  - z hlediska momentu kdy byl informován:        

      1. pacient je informován o své diagnóze před přijetím 

 2. pacient je informován o své diagnóze při přijetí 

 3. pacient je informován o své diagnóze až později 

 

-     informovanost o vlastní diagnóze - z hlediska úplnosti (pravdivosti) : 

 1. pacient je informován o své diagnóze pravdivě 

 2. pacient je informován o své diagnóze částečně 

 3. pacient není informován o své diagnóze vůbec 



 

 

 

-    informovanost o vlastní prognóze – z hlediska momentu kdy byl informován: 

 1. pacient je informován o své prognóze před přijetím 

 2. pacient je informován o své prognóze při přijetí 

 3. pacient je informován o prognóze později 

 

-    informovanost o vlastní prognóze – z hlediska úplnosti (pravdivosti) : 

 1. pacient je informován o prognóze pravdivě 

 2. pacient je informován o prognóze částečně 

 3. pacient není o prognóze informován vůbec 

 

 

Ovšem pro práci s tabu smrti, s klientem a s rodinou je důležité i to jak je rodina, či blízcí, 

informována o prognóze a diagnóze pacienta: 

 

 -    informovanost o diagnóze – z hlediska momentu informování:  

1. před přijetím 

2. při prvním setkání v hospici 

3. později 

-     informovanost o diagnóze – z hlediska úplnosti (pravdivosti) : 

1. pravdivě 

2. částečně 

3. rodina není informována 

-    informovanost o prognóze – z hlediska momentu informování:  

1. před přijetím 

2 při prvním setkání v hospici 

3. až později 

-    informovanost o prognóze – z hlediska úplnosti (pravdivosti) : 

1. pravdivě 

2. částečně 

3.  není informována 

 

 Informovanost pacienta o své diagnóze včas je velmi důležitá. V tomto případě mají 



 

 

hospice pomyslnou výhodu před ostatními typy zařízení. Jedním z pravidel, které se 

hospice snaží dodržovat je tzv. svobodný informovaný souhlas. Toto zjednodušeně 

znamená, že pacient zná a je seznámen se svou diagnózou a to ještě před přijetím do 

hospice. Zde pozor, mluvím o diagnóze, nikoliv o prognóze. Neplést tyto dva pojmy. 

Pacient by měl vědět, že např. trpí rakovinou hrtanu, ovšem již nutně nemusí vědět, a 

velmi často to ani není možné, jaká je jeho prognóza. Zdali se jeho čas počítá na několik 

dní či na několik týdnů, měsíců, aj. Informovanost jako taková hraje velmi důležitou roli, 

z pohledu hospiců. Haškovcová také jednoduše říká, že obecně se má za to, že pravda by 

měla být sdělena „ke konci fáze tápání, tedy tehdy, „kdy si nemoc člověka připraví“ “ 

(Haškovcová, 1994: 158) 

 Informovanost pacienta z hlediska úplnosti jeho diagnózy je věcí trochu jinou. Zde 

velmi záleží na osobnosti pacienta a na stádiu, ve kterém se z hlediska smíření se se svou 

smrtí, diagnózou nachází. Pokud je na tom pacient psychicky dobře a unese úplnost své 

diagnózy, v tomto případě se Svatošová (Svatošová, Hospice a umění doprovázet) i 

Haškovcová (Haškovcová, Lékařská etika) sdělení celé úplné diagnózy. Pokud ovšem 

pacientův psychický stav není plně v pořádku, měl by zdravotnický personál a veškeré 

zainteresované osoby tuto situaci brát v potaz a řídit se vývojem stavu pacienta. Roli zde 

hrají i blízcí pacienta, kteří jeho charakter a osobnost znají blíže, než např. lékař či sociální 

pracovník, který se s ní setkal teprve před nedávnem. Dále je potřeba se zamyslet nad 

možností pochopení diagnostické pravdy. Zde souhlasím s Haškovcovou (Haškovcová, 

1994) v tom, že tzv. diagnostické pravdě jako takové většina laiku nerozumí, nedokáže si ji 

dostatečně vysvětlit. Snaží se z ní odvodit další, pro něj důležité informace, např. co 

konkrétně to pro něj bude znamenat, jaká konkrétní omezení se ho budou týkat, a další.  

 S informovaností o prognóze pacientovi jsme na tom podobně. Řečení tzv. 

prognostické pravdy je otázkou téměř čistě etickou. Toto je společná cesta lékaře a 

pacienta, společná snaha s nemocí a s vážností stavu se vyrovnat či se snažit v rámci 

možností bojovat. Situací, jež zasluhuje zvláštní pozornost je sdělení prognózy v období in 

finem, tedy v období, kdy život nemocného končí. Je to období, kdy o nevyhnutelnosti 

konce života ví jak doktor, tak velmi často i pacient.  

 Nikdy bychom neměli ovšem zapomenout, ať máme po předchozích řádcích názory a 

myšlenky jakékoliv, že v našem současném právním systému nese plnou právní 

zodpovědnost za nemocného právě lékař. Proto by to měl být právě on, kdo by měl vždy 

závažné informace sdělovat. A to jak pacientovi, tak po domluvě i určeným osobám 



 

 

(nedohodnou-li se jinak).  

 A jak se má situace s informovaností rodiny a blízkých umírajícího, o jeho diagnóze 

a prognóze. Zde se zdá být, po etické stránce situace o něco jednodušší. Ze zákona může 

lékař a zdravotnický personál podávat informace o zdravotním stavu pacienta jen 

rodinným příslušníkům v přímé linii (rodiče, děti, sourozenci). Vše ovšem pokud pacient 

výhradně neuvede, že si nepřeje, aby byli tito lidé informováni. Pacient musí být lékařsky 

plně při smyslech, domlouvá-li tuto variantu s lékařem.  

 Zpravidla, je-li pacient o své diagnóze (možno i prognóze) informován ihned po 

jejím zjištění. Touto informací počíná tzv. stádium pre finem. Zde je potřeba pracovat 

pacientem velmi opatrně a dle závažnosti diagnózy a prognózy s ním diskutovat nejlepší 

strategii budoucího směřování. Pokud pacient svolí, je o situaci informován nejbližší 

člověk pacienta (zpravidla manžel/ka či dítě), které je následně oporou nemocnému. Nikdy 

je tato pomoc v následné paliativní léčbě dokonce podmínkou pro její hladký průběh a 

úspěšnou aplikaci potřebných věcí (medikamenty, pomoc s jednotlivými úkony, aj.). Pokud 

si pacient ovšem nepřeje nikoho informovat, měl by mu zdravotnický personál vyhovět. I 

zde ovšem platí pořekadlo, že každá voda se jednou provalí, tím myslím, že jednou se 

pravda s diagnózou/prognózou provalí. U mnoha typů diagnóz dochází k degenerativním 

změnám, k nevratným a viditelným změnám, jež nelze maskovat donekonečna.  

 Z psychologického hlediska platí, že je fungující rodina tou největší a nejlepší 

oporou nemocnému, které se mu může. Pokud se nebojí pacient o své diagnóze, blížícím 

se konci a o svých pocitech mluvit, napomáhá tím významně k odtabuizování tématu smrti 

a umírání. Jedním z druhů, jak se učí lidská bytost něco nového, něčemu novému se uvyká, 

je pozorování, učení se podle vzor (např., Trpišovská, 2001). Pokud okolí uvidí, že 

samotný nemocný se o tomto tématu nebojí mluvit (v některých případech to ovšem není o 

obávání se či neobávání se mluvit o tématu, ale o potřebě o něm mluvit), začnou o něm 

mluvit taky. A zde je již na snadě řetězová reakce – pokud ostatní známí uvidí, že se jejich 

kolega, kamarád aj. otevřeně baví o smrti, může to na ně zapůsobit v kladném smyslu a 

mohou přestat chápat jako tabu. Ovšem může se stát také prvý opak, tak jako v mém 

vlastním příběhu, který byl nastíněn o několik řádků výše. U problematiky umírání a smrti 

platí to co u většiny jiných společenských tabu – je potřeba dlouhé doby a pozvolného 

působení proto, aby se tabu stávalo více společenskou záležitostí, aby nezůstalo ukryto 

našemu zraku, mimo diskuzi.  

 Další možnou cestou, která může ve společnosti vyvolat zájem o problematiku smrti, 



 

 

umírání a hospiců je vyvolání veřejné diskuze k tomuto tématu. Toto se zpravidla děje za 

pomoci médií, jako je internet, televize a tisk. Nejčastěji k tomu přispívá nějaká významná 

událost, jež se k tomuto tématu udála, ať již pozitivní či negativní (např. otevření nového 

hospice, zajímavá kniha s tímto tématem, slavná osobnost a její názor, kontroverzní názor 

na problematiku a mnoho dalšího). Zde má veřejnost mnohem větší možnost ztotožnit se 

s názorem určité autority, osobnosti či podlehnout masovému působení (DiMagioo, 1992). 

Takto vyvolaný možný zájem by měl však být, pokud možno, určitým způsobem 

korigován či moderován. Živelná diskuze na dané téma by se mohla stát jejím účastníků do 

jisté míry nebezpečnou, osudovou.  

 Z poslední doby mohu namátkou věnovat dva případy, kdy média napomohla 

k vyvolání diskuze na téma hospice, umírání. První ze situací se odehrávala v Jablonci nad 

Nisou. Krásné téměř horské městečko s cca 50 000 obyvateli. Místní hospicová iniciativa 

přišla s nápadem zřídit v Jablonci nad Nisou hospic. V blízkém okolí Jablonce či Liberce 

kupodivu do této doby žádný hospic nestojí. Ona skupina začala jednat s městským 

zastupitelstvem o možném umístění hospice. Po nějaké době přišli s nápadem využít jedné 

ze starých budov v areálu místní nemocnice. Nejprve proběhl tento nápad místním tiskem 

a následně se dostal i do televize (celonárodní i soukromé). Při sledování této „veřejné 

diskuze“ jsme se mohli setkat s různými i ryze protichůdnými názory. Sympatizanti s tou 

to myšlenkou tento akt podporovali a většina z nich podporovala i možné umístění 

hospice. Existoval zde také druhý, tehdy velmi silný tábor z řad veřejnosti, který 

nesouhlasil s myšlenkou hospice ve svém městě nebo s myšlenkou umístění hospice 

v areálu městské nemocnice. V televizních reportážích na ČT 1 i TV NOVA bylo možno 

vidět názory obou stran. Jako zastánci hospiců mě velmi utkvěla v paměti odpověď jedné 

zhruba 60leté ženy, jež byla v reportáži zachycena v areálu nemocnice. Její odpověď na 

otázku „Co byste řekla, kdyby byl v jedné ze starých budov městské nemocnice?“ byla, že 

s tím nesouhlasí. Že je pro ni nemocnice již tak depresivní a ještě kdyby se měla třeba 

potkávat s těmito lidmi, že by jí to bylo nepříjemné…. . Na určitou dobu vyvolala tento akt 

veřejnou diskuzi nad touto tématikou a nepochybně ji opět někam posunul a pomohl 

k tomu, aby smrt, umírání a s tím spojené věci, byla zase o kousek menším tabu.  

 Stejně jako druhý příběh, který se stal aktuálním opět na jaře roku 2007. V Ústí nad 

Labem, mém domovském městě, existuje skupina lidí, jež se již šestým rokem snaží o 

založení hospice v tomto krajském městě. Někdo by mohl namítnout, že již hospic existuje 

velmi blízko a tudíž, že není potřeba dalšího jen o několik desítek kilometrů vedle. To byl 



 

 

také jeden z argumentů odpůrců. Již po několikáté nalezli příznivci hospice objekt, který 

chtěli od města odkoupit a vybudovat v něm hospicové zařízení. Sehnali i dostatečné 

finanční prostředky pro nakoupení nemovitosti. Jenže konečná situace dopadla tak, že se 

město (rozumějme Magistrát města Ústí nad Labem) rozhodlo prodat objekt za méně 

lukrativní přímou nabídku, která ovšem slíbila v doplňujících službách proinvestovat 

nějaké další prostředky. Hospicovým nadšencům nezbývá nic jiného než hledat nadále, dle 

mého soudu spíše mezi soukromými subjekty, od kterých by nemovitost koupilo. Výhodou 

může být to, že prodejce nebude možná zajímat účel budoucího využití. Ovšem nevýhodou 

může být vyšší kupní cena než u nemovitosti prodávané městem nebo jeho obvody. 

Nezbývá než držet palce doufat v úspěch, pokud tedy sympatizujeme s touto myšlenkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.   Občanská společnost - občanský sektor  

 

 Pojmy občanský sektor, veřejný sektor či občanská společnost se v této práci 

vyskytují často. Proto věnuji část této práce i tomuto pojmu. Jak již napovídá název práce 

– Hospice v Občanském sektoru v ČR, tato práce pojednává ve své převážné části o 

hospicích, dále pak o dalších zařízeních, kterými jsou například nemocnice, léčebny 

dlouhodobě nemocných či nemocnice následné péče. To co mají tato zařízení společné, je 

péče o nemocné (v našem případě o specifickou část pacientů – terminálně nemocné 

pacienty). Co je rozdílné, je systém, ve kterém fungují. Hospice jsou v ČR neziskovými 

organizacemi bez výjimky. Kdežto nemocnice, nemocnice následné péče a léčebny 

dlouhodobě nemocných jsou zařízeními státními, obecními, krajskými či ryze soukromými 

subjekty. A právě tato na první pohled bezvýznamná rozdílnost určuje prostředí, ve kterém 

zařízení fungují, způsob financování a mnohé další, jež bude čtenáři patrno z následujících 

kapitol.  

 

 

4.1.   Co je to občanská společnost 

 

 Občanská společnost je pojem, který se v České republice začal častěji používat po 

Sametové revoluci v roce 1989. Pojem je velmi často používán politickým zastoupením 

naší společnosti, ale také akademickou půdou. Politici jej často používají k vysvětlení 

svých kroků, akademici s termínem pracují v rámci výzkumů, studia, vzdělávání, ale taky 

ve spolupráci s „pomáhajícími“ organizacemi. Např. Dohnalová (Dohnalová, 2004: 13) 

ovlivněná Hollowayem (Holloway, 2001: 5) chápe občanskou společnost jako „oblast 

institucí, organizací a jedinců v prostoru, ve kterém se mohou lidé dobrovolně sdružovat 

s cílem prosadit společné zájmy.“ Zjednodušeně lze říci, že občanská společnost je oblast 

mezi státem, rodinou a trhem. V ovlivnění tímto dělením se setkáváme v dostupné 

literatuře na toto téma s pojmy, jako je veřejný sektor, tržní sektor a občanský (třetí) sektor.  

  Občanský sektor definuje také Lester Salamon a Helmut Anheier (Solomon, Anheier, 

1997) definičním vymezením. Podle Solomona se vymezují základní znaky občanských 

(neziskových) organizací takto:  

a) jedná se o instituce 

b) jedná se subjekty soukromého práva 



 

 

c) nerozdělují zisk mezi zakladatele ani členy orgánů 

d) jsou samosprávné 

e) využívají práce dobrovolníků 

 

 Novověká doba je dobou velkých změn, globalizace a neustálého vývoje. Lidské 

společenství po celou dobu své existence hledá způsob, jak se s tímto výbojem vypořádat a 

jakým způsobem fungovat „co nejlépe“. Jednou cestou, která se lidskému společenství 

osvědčila, je spolčování. Lidé si skrz společné sdružování se za účelem těchto společných 

zájmů dokáží právě tyto své individuální zájmy uspokojovat a tímto i přežít změny okolo 

nich (Tocqueville, 2000). Důležité a neopomenutelné u těchto organizací ovšem je, že 

vznikají na základě dobrovolnosti členství v nich. Takovéto organizace mají několik 

charakteristických znaků, které je pro jejich pochopení vhodné poznat. Jedná se o:  

− spontánnost: jež vzniká nutně zdola, na základě dobrovolného rozhodnutí  

            a činnost běžných lidí a činnosti „běžných“ lidí.  

− rozmanitost: organizace velmi často fungují, aniž by o sobě věděli.    

            Později se sdružují ve větší a silnější skupiny.  

− veřejný zájem: právě přes sdružování na základě osobních a společných  

            zájmů se uspokojují zájmy veřejné, řekněme celospolečenské.  

− občanské prostředí: „o občanském sektoru lze mluvit jen tam, kde se  

   organizuje na pozadí rovnostářské a vysoce individualizované  

   společnosti, nezávisle na tradičních strukturách příbuzenských,  

   místních, stavovských nebo církevních“ (Sokol in Dohnalová, 2004: 17).  

   

 Každá organizace, i v rámci občanského sektoru, plní různé cíle. Většina organizací 

v občanském sektoru, tak jak píše Dohnalová (Dohnalová, 2004) plní jednu či více 

z následujících funkcí:  

a) vykonávají služby, nebo je zajišťují pro své klienty (např. sociální, 

zdravotní, apod.) 

b) obhajují, prosazují či jinak lobují za určitou skupinu či účel 

c) svépomoc, vzájemnou pomoc – vzhledem k faktu, že se do organizací 

spojují lidi se společným zájmem, potřebou a působením a jednáním si 

vzájemně pomáhají.  

d) východisko a koordinace – koordinují aktivity a provádějí poradenství 



 

 

jednotlivcům či organizacím 

e) přispívají k vytváření nových pracovních míst, zastupují zájmy občanů 

ve vztahu k veřejným institucím, hájí lidská práva, apod.  

 

 

4.2.   Organizace občanského sektoru a péče o terminálně nemocné 

 

V České republice existují a jsou zákonem definovány následující typy organizaci, jež jsou 

součástí občanského sektoru – občanská sdružení (označovaná zkratkou o. s.), obecně 

prospěšné společnosti (se zkratkou o.p.s.), dále pak nadace, nadační fond a církevní 

právnické osoby. Každá z právě jmenovaných forem je v českém právním úřadu upravena 

právním předpisem, nebo předpisy. Z výše uvedených typů organizací neziskového sektoru 

se setkáváme při péči o terminálně nemocné pacienty nejčastěji s občanskými sdruženími, 

obecně prospěšnými společnostmi ale také například i s nadačním fondem.  

 

4.2.1.   Občanské sdružení v péči o terminálně nemocné 

 

 Pokud vzniká nějaké seskupení lidí s myšlenkou propagace, zajištění či poskytování 

hospicové péče, volí velmi často podobu občanského sdružení. Občanské sdružení jsou 

v českém občanském sektoru asi nejrozšířenějším typem neziskové organizace. Figurují 

téměř ve všech oblastech – od sociální, zdravotní, vzdělávací, svépomocné, apod. Tvrzení 

o nejrozšířenějším typu neziskové organizace v ČR podkládá evidence MV ČR, která 

udává ke dni 22.8.2008 72 445 evidovaných organizací. Všechny tyto organizace vznikaly 

na základě zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 

Občanská sdružení jsou i nejrychleji se rozšiřujícím typem neziskové organizace. Např. ke 

30.4.2003 bylo u MV ČR registrováno 52 013 organizací. Letmým pohledem zjišťujeme, 

že za poslední více jak 4 roky vzniklo v ČR 20 432 nových občanských sdružení.  

Typickým znakem občanských sdružení je členská základna. U některých sdružení čítá 

několik málo jedinců (např. Dobrovolnické centrum, o. s. z Ústí nad Labem), u jiných se 

jedná o členství masová (např. YMCA v České republice, o. s.). Občanská sdružení mají 

zakládajícím dokumentem stanovy, jejichž obsahem je: název sdružení, sídlo, cíl činnosti, 

orgány sdružení, jejich fungování, podmínky vzniku členství, práva a povinnosti členů a 

mnohé další. Všechna občanská sdružení se musí registrovat u MV ČR a každá změna 



 

 

stanov musí být MV ČR odsouhlasena. Cílem občanských sdružení nesmí být výdělečné 

aktivity. Tyto jsou jen prostředkem k dosažení cíle její činnosti.  

Ze 14 (respektive 15) hospicových zařízení je jich plných 8 právě ve formě občanského 

sdružení. To je plných 57% z hospicových zařízení v provozu. Jsou jimi: Hospic sv. 

Alžběty v Brně, Hospic Štrasburk v Praze, Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic Sv. 

Lazara, Hospic sv. Jana N. Neumana v Prachaticích, Mobilní Hospic Ondrášek v Ostravě, 

Cesta domů a Česká katolická charita. Ale i některé další připravované hospice vznikají 

pod hlavičkou občanských sdružení (např. o. s. TŘI – jež dostavuje a chystá k provozu 

hospic Čerčany, o. s. Hospic pro Liberec). V těchto osmi hospicích nabízí 175 – 180 lůžek, 

dle potřeby).  

 Bližší informace k hospicům (financování, právní rámec, apod.), statistiky a mnohé 

další naleznete i v dalších kapitolách této práce. 

 

4.2.2.   Obecně prospěšné společnosti v péči o terminálně nemocné 

 

 Obecně prospěšné společnosti získali své zákonné ustanovení v roce 1995 a to 

přijetím zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Tyto organizace 

poskytují obecně prospěšné služby za rovných podmínek a podléhají nezávislé kontrole 

veřejnosti. Tento typ organizace v zahraničí, dle Dohnalové téměř neexistuje (Dohnalová, 

2004). V ČR se po vzniku tohoto zákona většinou transformovali nadace, které tyto 

srovnatelné služby poskytují právě v zahraničí.  

Obecně prospěšná společnost se liší od ostatních organizací v některých aspektech. Oproti 

občanskému sdružení může být zakladatelem i stát (musí mít souhlas vlády). V oblasti 

hospicové péče existuje v tuto chvíli jediné zařízení, které zvolilo formu obecně prospěšné 

společnosti a provozuje hospic a tím je Hospic v Mostě s 15 lůžky.  

 

4.2.3.   Nadace a nadační fondy v péči o terminálně nemocné 

 

V oblasti poskytování hospicové péče, paliativní medicíny nalezneme i zařízení, jež má 

formu Nadačního fondu. Jedná se o Nadační fond Klíček. Nadační fond Klíček vznikl roku 

1991 jako nadace Klíček. Roku 2000 byla přetransformována na Nadační fond Klíček, jež 

je jejím právním nástupcem. Tento nadační fond má v českém prostředí výjimečné místo. 

Jeho aktivity na poli paliativní medicíny a hospicové péče jsou velmi široké. Mezi jeho 



 

 

cíle patří:  

• Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin 

• Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných 

dětí 

• Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě 

• Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská 

oddělení 

• Vybudovat dětský hospic 

• Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým 

lidem a okolnímu světu, inspirovat k uvažování v souvislostech 

• Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce 

• Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi 

světem "zdravých" a světem "nemocných".  

 

 Velmi významné a mediálně známe, jsou hlavně aktivity- budování dětského hospice 

a podpora a pomoc všem zainteresovaným v tomto procesu. Dětský hospic budují v 

Malejovicích v oblasti Posázaví. V současné chvíli je budova po rekonstrukci a připravují 

se další prostory. Klíček měl velké štěstí ve spolupráci s okolní samosprávou – budovu, 

starou školu jim věnovalo zastupitelstvo města Uhlířské Janovice. V tuto chvíli nabízí 

respitní pobyty rodinám s nemocnými dětmi, jež vyžadují speciální péči. Dále buduje 

ošetřovatelské jednotky. Snaží se spolupracovat i s dalšími organizacemi, jež by mohly být 

dětskému hospici nějakým způsobem prospěšné. Jako je např. o.p.s. Energia, jež se snaží 

vybudovat malou elektrárnu na Labi. Část zisku z této elektrárny má jít právě na dětský 

hospic (KLÍČEK, 2008) 

 Nadace a nadační fondy jsou v českém právním řádu upraveny zákonem č. 227/1997 

Sb. o nadacích a nadačních fondech a v doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o 

nadacích a nadačních fondech) ve znění zákona č. 210/2002 Sb. Jejich hlavní vztah k 

ostatním organizacím neziskového sektoru věcně popisuje Econnect o.s. následně: 

„Všechny neziskové organizace si kladou veřejně prospěšné cíle. Nadace jsou ale 

sdružením majetku a jejich základní funkcí je tento majetek odpovědně rozdělovat třetím 

osobám (právnickým i fyzickým). To je jejich hlavním specifikem v rámci neziskového 

sektoru. Ostatní neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti 

nebo církevní právnické osoby) dosahují veřejně prospěšných cílů vlastní činností. Nadace 



 

 

představují zdroje pro tuto jejich činnost.“ (Econnect, 2008). 

 

4.2.4.  Církevní organizace v péči o terminálně nemocné 

 

 I církevní organizace hrají v občanském sektoru v ČR důležitou roli. A nejinak je 

tomu i v oblasti péče o terminálně nemocné pacienty. Úloha církve, nejen v této oblasti, se 

vyvíjela během velmi dlouhé doby. V raném středověku vznikali církevní „nemocnice“. V 

tehdejší době sloužili k péči o nemocné chudé občany, kteří neměli jinou možnost léčby, 

podpory a místa, kam se mohli obrátit. Během mnoha staletí církve přebírali stále více 

rozličných funkcí – ať již vzdělávací, výchovno, péči o staré, bezmocné a mnohé další.  

 V současnosti jsou církve soukromoprávní subjekty, jež si sami řeší, uspořádávají a 

modifikují vnitřní strukturu, útvary. Teprve až registrací na Ministerstvu kultury ČR se 

stává právnická osoba církve právnickou osobou dle právního řádu ČR. Současnou 

problematiku církví upravuje především Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského 

vyznání a postavení církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů. 

V oblasti péče o terminálně nemocné pacienty hrají církve a jejich právní subjekty velmi 

důležitou roli. Pokud se podíváme na existující hospice, zjistíme, že ze 14 (respektive 15) 

hospicových zařízení jich je 5 zřizováno církevní právnickou osobou. Jedná se o: Dům 

léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, 

Citadela – dům hospicové péče ve Valašském Meziříčí, Hospic na Svatém kopečku 

Olomouc, Hospic Sv. Lukáše a Mobilní hospicová jednotka. V těchto 5 zařízení – 

respektive 4 (Mobilní hospicová jednotka je limitována jen svými personálními a 

technickými kapacitami, nikoliv počtem lůžek) je k dispozici 138 lůžek. Dům léčby bolesti 

s hospicem sv. Josefa v Brně byl zřízen iniciativy České katolické charity, zřizovatelem 

prvního hospice v ČR, Hospice Anežky České v Červeném Kostelci, je Diecézní charita 

Hradec Králové. Zřizovatelem hospice Citadela je Českobratrská církev evangelická. 

Hospic na Svatém Kopečku zřídila Arcidiecézní charita Olomouc a Hospic Sv. Lukáše 

včetně mobilní hospicové jednotky je zřízen Charitou Ostrava.  

 Má praxe při setkání se zaměstnanci hospiců mě, stejně jako většinu laických čtenářů 

vede k otázce, zdali v hospicech pracují jen věřící občané. Odpovědí je jasné ne! Ano, 

mezi zaměstnanci je značné množství věřících, ale také i množství těch, kteří jsou nevěřící. 

A nikterak jim to nebraní spolupracovat spolu na společném díle, pečovat o umírající a být 

oporou jim a jejich blízkých ve chvílích nejtěžších. Při svém působení při praxí a 



 

 

následném docházení do Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích, ani při kontaktu se 

zaměstnanci jiných hospiců jsem se nesetkal s jakoukoliv záští či problémem, jež by byl 

způsoben vírou či nevírou.  

 Z pohledu terminálně nemocného či jeho bližních není důležité, zdali je hospic 

neziskovou organizací, či příspěvkovou. Toto je rozdíl pro management zařízení, které se 

musí chovat tak, jak mu to okolností dovolují. Vždy hraje velkou úlohu v tom, jaký je 

přístup k umírajícím faktor lidského jedince – to jaký je každý zaměstnanec, jak přistupuje 

k práci samotné, k pacientům, jak je emočně naladěn, empatický aj. Vždyť zaměstnanec 

hospice je člověkem stejně, jako je terminálně nemocný, nebo čtenář těchto řádků.  

 

 

4.3.   Vztah státu a subjektů občanské společnosti 

  

 Tato kapitola se bude v některých částech předcházet a s částmi kapitol jednotlivých 

zařízení pečujících o terminálně nemocné pacienty a státu (financování, apod.). Naopak 

některé momenty budou v následujících kapitolách více rozvedeny a sledovány. Již 

posledních několik let probíhá v ČR reforma veřejné správy. Tato reforma je z velké části 

spojena se zefektivněním, zprůhledněním a zjednodušením systému financování z 

veřejných rozpočtů. Činnost subjektů občanského sektoru mohou ve vztahu ke státním 

neziskovým organizacím v různých vztazích (Goulli, Vyskočilová 2001):  

− výlučná – některé služby provádějí/poskytují pouze organizace třetího sektoru v rámci 

české společnosti (např. Český červený kříž, apod.) 

− komplementární – některé činnosti jsou doplňkem ke službám, které provádějí státní 

organizace. Nejčastěji tomu tak je v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb či 

vzdělávání (LDN, hospice, aj.) 

− alternativní – jsou takové vztahy, kdy prováděné činnosti jsou souběžné s činnostmi 

státních organizací a jsou tak vlastně jakousi konkurencí (např. ekologické NNO, 

soukromé, církevní školy, aj.) 

− rozvojová – sem jsou řazeny (Dohnalová, v tisku) činnosti subjektů občanského 

sektoru, jež jsou spojeny např. s internetem, internetovými obchody, geneticky 

modifikovanými potravinami, organizace hlídající národní identitu a mnohé další.  

 

 Jednou z druhů spolupráce mezi státem a občanským sektorem je poskytování 



 

 

finanční podpory. Tato spolupráce je jakýmsi druhem podpory neziskového sektoru. 

Nabývá dvou základních forem -přímé a nepřímé. Zjednodušeně řečeno, přímá podpora je 

taková, kdy jsou rozdělovány mezi subjekty rozpočtové i mimorozpočtové zdroje. 

Mimorozpočtové zdroje v ČR představují výnosy z privatizace, jež byly vloženy do 

Nadačního investičního fondu a z něj poté rozděleny mezi vybrané nadace. Do 

mimorozpočtových zdrojů by patřily také výnosy z loterií a jiných her, ale ty jsou v ČR 

přímo udělovány společností Sazka, a.s. vybraným sportovním organizacím. Podporu 

nepřímou lze charakterizovat výčtem následujících forem, jichž může nebývat:  

 

− osvobození od daní: zde se jedná o příjmy, jež nepodléhají dani z příjmů (dary movité 

i nemovité: peněžní dary, granty, sponzorování a některé další, např. dotace státu, kraje 

či obcí, členské příspěvky). Organizace také neplatí daň z příjmu, nepřesáhne-li jejich 

čistý roční příjem 300 000 Kč za jedno dané zdaňovací období. Stále jim ovšem 

zůstává povinnost platit zákonné odvody z mezd či dovozního cla. 

− odpočet daru ze základu daně: „stát umožňuje všem fyzickým i právnickým osobám 

uplatnit odpočet ze základu daně do výše 10 % pro fyzické osoby a 5 % pro právnické 

osoby, pokud zároveň dar přesáhne hodnotu 1 000 Kč, respektive 2 000 Kč. Dar musí 

být písemně doložen.“(Dohnalová, v tisku: 10) 

 

  

       Stručný pohled na období předcházející formování občanského sektoru, občanský 

sektor, jeho vývoj, formy a pravidla ale také například i přístupy a kontext podává kniha 

Marie Dohnalové Antropologie občanské společnosti (Dohnalová, 2004). Dalším dílem, 

jež mohu pro stručné seznámení s touto problematikou doporučit je Potůčkovo Nejen trh: 

Role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti (Potůček, 1997), dále 

třeba Večeřa (Večeřa, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.   Volba terminálně nemocného pacienta (hospic, nemocnice, LDN/NNP či domov) 

 

 Pokud je pacient v současné době již terminálně nemocný, existuje několik možností, 

o nichž může pro zbývající čas uvažovat. Pokud se pacient doví svou diagnózu (a někdy i 

prognózu) od ošetřujícího lékaře, měl by jej požádat, pokud se necítí sám dost informován, 

o informaci, jaké služby využívat. Lékař by měl samozřejmě poskytnout veškeré 

informace, s přihlédnutím ke stavu pacienta a k možnostem, které se nabízejí. Jak jsem již 

psal dříve, lékař je ten, kdo má ze zákona zodpovědnost za pacienta (jakéhokoliv).  

V zásadě se terminálně nemocnému pacientovi nabízejí k využití následující možnosti: 

hospic, nemocnice a Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)/léčebna následné péče 

(NNP). Zkusme se nyní blíže seznámit s charakteristikou jednotlivých zařízení a péčí, 

kterou poskytují. Jejím popisem budeme moci vysledovat některé rozdílnosti a naopak 

stejné znaky mezi jednotlivými typy zařízení.  

 

 

5.1.   Hospic jako volba – víme, o čem mluvíme? 

 

 Na předchozích stranách jsme měli možnost seznámit se s takovými pojmy jako je 

smrt, či třeba tabu. Co to je smrt, bylo již vysvětleno. Nyní se věnujme blíže hospici, aby 

čtenář pochopil a měl možnost se zorientovat v tom, co to hospic je.  

Hospic je zařízení, pro nějž je charakteristický fakt, že poskytuje paliativní péči – tzv. péči 

úlevnou, zaměřenou na tlumení bolesti a psychosociální podporu. Cílem tohoto typu léčby, 

jak je již patrné, není zbavit nemocného příznaků nemoci a nemoci samotné, nýbrž ulevit 

v průběhu nemoci (potažmo nedobrého zdravotního stavu). Paliativní péči můžeme chápat 

jak z pohledu zdravotnického (podávání medikamentů), tak i z pohledů sociálního a 

sociokulturního. To vše na rozdíl od tzv. kurativní léčby, jejímž cílem je léčení příčin 

nemoci, pokud možno až do úplného uzdravení. Na této kurativní léčbě spolupracuje často 

multidisciplinární tým odborníků v oblasti medicíny, psychologie. 

 Filosofie hospice, jeho činnost a poskytované služby a vychází především z úcty 

k člověku jako k jedinečné, neopakovatelné a ojedinělé bytosti. Z kořenů této filosofie 

pramení 3 zásady hospiců, se kterými se můžeme setkat v odborné literatuře o této 

problematice pojednávající (např. Kübler -Ross, Svatošová, 2003, aj.). Tyto tři zásady se 

stali stěžejní součástí myšlení a fungování všech hospicových zařízení po celém světě.  O 



 

 

dodržování těchto zásad se zasadila již Cecily Saundersová, považovaná za zakladatelku 

hospicového hnutí ve světě. Již od samotné formulace těchto zásad nabývají tyto na stále 

větším důrazu, stávají se stále důležitější. Hospic tak každému nemocnému garantuje, že:  

-nebude trpět nesnesitelnou bolestí 

-bude vždy respektována jeho lidská důstojnost 

-v posledních chvílích nezůstane osamocen 

(Svatošová, 2003) 

 

 Co ve stručnosti znamená „že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí“?! Zde se 

jedná o tlumení bolesti, jež může pacienta v terminálním stádiu doprovázet. Tato bolest 

nemusí být pravidlem – záleží na mnoha aspektech (např. morfologie jedince, tzv. tělesná 

chemie, druh a typ onemocnění a jeho doprovodné projevy a mnoho dalších faktorů). 

V případě, že pacienta trpí těmito bolestmi, je mu po posouzení lékařem indikován 

medikament, jenž tlumí bolest jako takovou, či snižuje práh jejího vnímání. Vše je po 

předchozím souhlasu pacienta či jeho blízkých příbuzných. Právě tyto medikamenty 

umožňují pacientu ulevit si při tělesném a duševním vysílení v rámci možností si „ulevit“.  

 Respekt lidské důstojnosti je velmi složitým a ožehavým tématem. Lidská důstojnost 

je téma velmi důležité a v současné době i nadále aktuální. Za aktuálnost tohoto tématu 

může například i průběžná světová, ale i současná česká, diskuze o tématu eutanazie. To, 

že se jedná o téma opravdu aktuální a důležité dokazuje např. i věstník Rady Evropy – 

červenec 1999. Ten v Doporučení 4. 1418 (1999) 1 mluví o tom, že ochrana lidské 

důstojnosti a práv člověka je jednou z hlavních činností Rady Evropy. Dále přímo 

v rezoluci č. 613 z roku 1979 se dovídáme, že Parlamentní shromáždění RE prohlásilo a 

vyjádřilo sympatie k tomu, že „je přesvědčeno, že umírající nemocní odcházejí ze světa 

především v klidu a důstojně, pokud možno podporováni svou rodinou a svými přáteli“ 

(Rada Evropy, 2008).  S tématem lidské důstojnosti se můžeme blíže seznámit např. u 

Haškovcové (Haškovcová, 1975: kap. 3). 

 Pak je zde také ona proklamace, že žádný člověk nezůstane v posledním okamžiku 

sám. Tímto se hospice profilují od nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných či nemocnic 

následné péče, jak je již patrno z 3 výše zmíněných zásad. Tento ideál vlastně znamená, že 

v okamžiku, kdy umíráme, bychom neměli umírat osamoceni. Hospice umožňují a 

doporučují blízkým, aby v těchto posledních chvílích byli pokud možno po boku svých 

blízkých – umírajících. Jde o poskytnutí veškeré podpory jak samotnému umírajícímu, tak 



 

 

i jeho doprovodu. Zpravidla mají k dispozici jednolůžkový (max. dvoulůžkový) pokoj, ve 

kterém nejsou rušeni, než potřebnou lékařskou podporou. Na žádost blízkých může být 

přítomen i zaměstnanec hospice. Velmi často si umírající vytvoří blízký vztah, vztah 

sympatie k členu/členům hospicového personálu. Ten se jim snaží vyjít i v těchto přáních 

co nejvíce vstříc. Ovšem předešlý život nebývá u každého z nás ideální, podle našich 

představ. Často dochází k rodinným neshodám, kdy se rodinní příslušníci již nestýkají. 

Mnohdy nemá umírající již žádné další žijící příbuzné. I na tyto případy pamatuje 

hospicový personál a jeho smýšlení. Ve chvílích, kdy umírající skonává, je u něj přítomen 

zaměstnance hospice, často právě ten, se kterým si vytvořili určitý citový vztah.  

 Bylo by ovšem pošetilé, zužovat chápání toho, že člověk nezůstane v posledních 

chvílích osamocen jen na oněch „několik hodin“ před samotnou smrtí. V podání hospiců je 

tím míněna osamocenost (respektive společnost) již v terminálním stádiu života jednice. 

Pokud to dovoluje zdravotní stav terminálně nemocného pacienta (neinfekční onemocnění, 

aj.), poskytují hospice možnost návštěv u těchto pacientů téměř kdykoliv. Jejich blízcí je 

mohou přijít navštívit kdykoli během týdne a dne a např. i pomáhat hospicovému 

personálu v činnostech a úkonech ve prospěch pacienta (např. hygiena, vycházka, 

doprovody, aj.). Pokud nemá terminálně nemocný pacient žádné blízké, kteří by ho 

navštěvovali, nahrazuje mu určitým způsobem tyto blízké personál hospice, dobrovolníci 

(blíže viz Diplomka holčiny o dobrovolnictví v Hospicích). Personál takto působí i 

v mezidobí, kdy například nemůžou blízcí dorazit či jsou-li právě na cestě.  

 Pozorný čtenář si jistě povšiml, že na předchozích stránkách mluvíme o dvou věcech, 

které mu mohou přijít totožné – a to o hospici a hospicovém hnutí. Obě tyto instituce se 

však v určitém smyslu liší. Pojďme si stručně vysvětlit v čem. Hospicové hnutí je 

„…ucelený systém pomoci umírajícím a jejich rodinám, který se snaží o svojí vlastní 

identitu v stávajícím systému vítězné medicíny. Do péče o nemocného zapojuje i jeho 

rodinu. Snaží se o zlepšení kvality života umírajících.“ (Hospice.cz, 2008). Kdežto hospic 

je zařízení, jež je jednou ze součástí celého hospicového hnutí. Je tou výkonovou 

organizací, jež poskytuje některé ze služeb, jež si u hospicového hnutí můžeme vybavit. Z 

tohoto je patrné, že hospicové hnutí pouze nevykonává samotnou hospicovou péči (viz 

níže). Takové hnutí se zasazuje dále např. o propagaci svých myšlenek, o společenskou 

debatu o této problematice, o dodržování hospicových zásad, o stabilizaci pozice hospiců 

v současném prostředí v ČR, ale i celosvětově. Hospicové hnutí se snaží i o rozšiřování 

samotných hospiců a tím i možnosti poskytovat tuto péči. V České republice lze 



 

 

v posledních 12 měsících vysledovat dvě aktuální diskuze. Za prvé to je založení hospice 

v Jablonci nad Nisou. Zde usilují o založení hospice a hledají vhodné prostory. Druhým 

případem je snaha o založení hospice v Ústí nad Labem. V tomto případě se jedná již o 

snahu několikaletou, která nebyla doposud korunována úspěchem. K hospicovému hnutí 

tak patří i lidé, kteří sympatizují s myšlenkou, jež se hospici a jejich péčí prolíná. Ty jsou 

zpravidla nejúspěšnějšími a také nepočetnějšími šiřiteli jeho myšlenek. Většina z nás radši 

vyslechne a uvěří doporučení svých blízkých než úplně cizí osoby, byť v jakékoliv 

reklamě, letáku či jiném propagačním materiálu.  

 

5.1.1.   Pojmy – hospic vs. hospicová péče 

 

 V předchozích odstavcích jsme měli možnost seznámit se s pojmy smrt, paliativní 

medicína, zásady hospicových hnutí, hospici a dalšími. V tomto duchu budeme pokračovat 

i nadále. Pro bližší pochopení problematiky umírání a hospicové péče se seznámíme 

následně s pojmy, jako jsou hospicová péče či fáze/stavy v procesu umírání.  

Hospicová péče se skládá z lékařských, ošetřovatelských a rehabilitačně ošetřovatelských 

činností poskytovaných preterminálně (osoby, jež přímo neumírají, ale jejich zdravotní 

stav je natolik vážný a směřuje do fáze terminální) a terminálně nemocným. A to obzvláště 

tam, kde byli vyčerpány možnosti léčby kauzální. Tato hospicová péče nabývá třech 

základních forem (Svatošová, Hospice a umění doprovázet):  

1.Domácí hospicová péče: Předpokládá rodinné zázemí na určité úrovni. Úkony a služby 

jsou poskytovány v domácím prostředí nemocného. Poskytují ji rodinní příslušníci 

nemocného, nejčastěji za podpory odborně vyškolených zdravotnických pracovníků, 

nejčastěji zaměstnanců hospice, někdy i nemocnice. Tito rodinní příslušníci procházejí 

potřebným školením, tak aby zvládali mimořádné, ale přesto běžné úkony v péči o 

umírajícího. Vždy mají k dispozici kontakt na personál hospice, hospicového lékaře a další 

potřebné instituce (nemocnice, obvodní lékaře, a další). Hospicový personál dochází do 

domácnosti umírajícího dle potřeby, vývoje situace či dle předem domluveného systému. 

O zdravotnických úkonech je vedena přesná evidence, tak jako by pacient ležel přímo 

v hospici nebo jiném zdravotnickém zařízení. Domácí hospicová péče v žádném případě 

neznamená, že je poskytována bez ladu a skladu. Tímto stylem práce bychom nedošli 

nikterak daleko a hlavně bychom tím spíše uškodili jak pacientu tak všem 

zainteresovaným.  



 

 

2.Stacionární hospicová péče (denní pobyty): je takový druh péče, kdy je pacient do 

hospice dopraven v ranních hodinách a v odpoledních či večerních vyzvednut a dopraven 

do domácího prostředí. Stacionární služba bývá poskytována v některých hospicích. Záleží 

především na technickém vybavení hospice a na možnostech, kterým je s to dostát. 

Terminálně nemocného pacienta lze dopravovat takovým způsobem, jakým to vyžaduje 

jeho zdravotní stav. Pokud je potřeba sanitního vozu, personál hospice domlouvá a 

zajišťuje takovýto vůz. Jinak je možno využít osobního automobilu rodinných příslušníků 

aj. Tento druh péče bývá využíván v několika případech. Jedním z nich je situace, kdy 

blízcí pečují o terminálně nemocného pacienta v domácnosti. Tato péče je velmi 

namáhavá. Ač každý říká, že mu nedělá problém starat se o umírajícího příbuzného, dříve 

nebo později přichází tzv., syndrom vyhoření, jak ho známe z jiných pomáhajících profesí.  

Aby se zabránilo takovému to vyhoření pečujících o umírajícího, je jim nabídnuta právě 

možnost stacionární hospicové péče. Často právě takovýto oddech a uvolnění přes den 

umožní načerpat nové síly pro další den a další boj.  

3.Lůžková hospicová péče: Pokud nechtějí nebo nemohou blízcí využít předchozích dvou 

možností, je tu tento třetí typ hospicové péče. V tomto případě to znamená, že terminálně 

nemocný pacient je „ubytován“ přímo v hospici. Má zde své lůžko a své soukromí. Ne 

vždy mají blízcí možnost a hlavně i sílu pečovat o umírajícího celý každý den, nebo i jen 

přes noc. Po té, co jsou vyřízeny veškeré potřebné dokumenty a další náležitosti, 

terminálně nemocný pacient přijat do hospice. Lůžková péče ovšem neznamená, že 

v případě dohody a přání není možnost odvézt příbuzného mimo hospic (i na několik dní). 

Existuje i tzv. respitní péče. Co to ovšem znamená?! Respitní péči chápejme jako péči 

přechodnou, možno říci i úlevnou. Systém respitní péče je založen na možnosti využít 

služeb hospice jen po určitou omezenou a předem sjednanou dobu. Mám tím na mysli 

například situaci, kdy si pečující potřebuji „odpočinou“ a nabrat síly pro další péči. Pokud 

mají to štěstí, že si uvědomují náročnost této péče a potřebu relaxovat, jsou ve výhodě. 

Umožní si tak nabrat nové síly a po krátké přestávce se věnovat opět péči o umírajícího. 

Při respitním pobytu platí veškerá pravidla a zůstávají stejná práva jako při klasické 

lůžkové péči. I podmínky bývají totožné nebo téměř totožné (mohou se lišit například ve 

výši úhrady za poskytovanou péči, apod.).  

(Upraveno a rozšířeno dle Svatošová, 2003: 127-131) 

 

 Hospicová péče je v některých chvílích méně a v některých chvílích více náročná. 



 

 

Její náročnost a zvolené techniky se odvíjí od potřeb a od specifik jednotlivých stádií 

smrti. Velmi dobře zpracovaný přehled fází péče o pacienta nalezneme v Kübler-Rosové či 

ve Svatošové (Svatošová, 2003). Zde se seznámíme s rozdělením do tří fází:   

1.Pre finem: Fáze pre finem nemá přesného ohraničení. Je ovlivněna charakteristikami 

jednotlivých individuí.  Stručně lze tuto fázi charakterizovat jako období od zjištění a 

sdělení diagnózy pacientu po období samotného umírání – období In finem. Toto období je 

náročné na lidskou psychiku, především umírajícího (Haškovcová, Lékařská etika, Brabec, 

Křesťanská thanatologie). Pacient má mnoho prostoru pro přemýšlení o budoucnosti, o své 

blížící se smrti.  

2.In finem: Tato fáze zahrnuje časový úsek samotného umírání, čas kdy dochází 

k rychlému zhoršování zdravotního stavu, kdy tělesné funkce stále slábnou až do úplného 

zhroucení organismu, do jeho smrti.  

3.Post finem: Fáze post finem se zjednodušení řečeno týká období po skonu pacienta. Tato 

fáze je velmi náročná na psychiku pozůstalých blízkých. Proto se netýká jen péče o tělo a 

duši mrtvého, ale také o doprovázení a péči o pozůstalé. Post finem často nebývá brána 

v potaz a zohledňována v zájmech zdravotníků.   

 

(upraveno a rozšířeno dle Hospice.cz http://www.hospice.cz/hospice1/seznamy.php?sez=2#30).  

 

 Na předchozích stránkách jsem uvedl několik nejdůležitějších pojmů, které se týkají 

hospiců a hospicové péče. Tyto pojmy jsou důležité pro pochopení některých informací a 

pasáží v této prácí, pro porozumění smyslu hospiců. Pro seznámení s dalšími pojmy 

užívanými v hospicové péči odkazuji na komplexnější abecedně řazený slovníček pojmů 

k hospicové péči je příloha číslo 1 této diplomové práce (Slovníkový seznam pojmů 

týkající se hospicové péče).  

 

5.1.2.    Historie hospiců a hospicového hnutí 

 

 Mluvíme-li o hospicích a hospicových hnutí, měli bychom také vědět něco o jejich 

minulosti a jejich vývoji. V několika málo dalších odstavcích se stručně pokusím shrnout 

vývoj hospiců v světě a také v ČR. Nejde mi zde o to, popsat přesně, v kterém roce jaký 

hospic vznikl a kdo byl jeho zakladatelem, největšími mecenáši, aj. Mou hlavní snahou je 

učinit lehký náhled do této problematiky a seznámit Vás se základními kroky jejich 



 

 

vývoje, s fakty, které hospicovou péči nejvíce ovlivnily.  

Ptejme se, kde je onen prapočátek hospiců a hospicové péče?! V tuto chvíli chápejme a 

pracujme s definicí hospice a hospicových hnutí tak, jak jsme se s ní seznámila o několik 

stran dříve. 

 

5.1.2.1.   Hospicové hnutí ve světě 

 

 Přednost v tuto chvíli dávám představení minulosti hospiců ve světě. A to z čistě 

pragmatického důvodu – kolébkou hospicového hnutí v současném slova smyslu je právě 

Velká Británie. Myšlenka hospiců se zrodila krátce po druhé světové válce v hlavě 

anglické zdravotní sestry Cecilly Saundersové. Cecily Saundersová měla za sebou 

zkušenost přímo z druhé světové války, kdy viděla trpět těžce zraněné a umírající. Toto 

bylo nejspíše impulzem k hlubšímu zamýšlení se nad tématem smrti a umírání a 

následnému studiu medicíny.  

 Po studiu roku 1967 skutečně Saundersová zakládá St. Christopher hospic. Tento 

hospic je dnes již světově známým zařízením, z jehož konceptu vycházejí téměř všechny 

následující hospice. St. Christopher je považován za jakéhosi juniora/vlašťovku v moderní 

hospicové péči. Během kalendářního roku hospic pečuje v průměru o více jak 2000 

pacientů a veškerou svou péči poskytuje bezplatně. (St. Christopher hospice, 2008). St. 

Christopher v tuto chvíli poskytuje odborné metodické vedení, školení a stáže pro zájemce 

ze všech koutů světa. Je zapojen do mnoha charitativních a donátorských projektů. Svým 

působením a budoucím vývojem v oblasti péče o umírající napomohl k rozvoji 

hospicových hnutí. V současné chvíli je po celém světě již více jak 2000 hospiců! 

(Svatošová, 2003: 133).  

 Za optimální je pokládán stav, kdy je v průměru pět hospicových lůžek na sto tisíc 

obyvatel. K tomuto názoru se přikláním i já osobně.  

  

5.1.2.2.   Historie hospiců v České republice 

 

 Právě světový vývoj hospicové péče a postupně získávané zkušenosti ze stáží vedli i 

v české kotlině k myšlenkám na založení hospice a rozvoje hospicového hnutí. Prvním 

tohoto druhu, jakýmsi modelovým zařízením se stal Hospic Anežky České, založený jako 

charitní sociálně-zdravotnické zařízení 1. 12. 1994. Uveden do provozu byl 1.1.1996.  



 

 

Jedná se o společný projekt Diecézní charity Hradec Králové a Ecce Homo. Jeho 

zřizovatelem je DCH Hradec Králové. O odbornou garanci tohoto prvního českého 

hospice se stará ČANT - Česká asociace nádorové terapie. 

 V rámci fungování Anežky české mělo možnost mnoho jedinců absolvovat zde různé 

stáže. Mnoho z nich bylo budoucími zakladateli a pracovníky všech hospiců následujících. 

Níže se podívejme na jejich stručný přehled se základní charakteristikou (název, adresa, 

počet lůžek, zřizovatel a druh zařízení).  

 Dle níže uvedené tabulky můžeme zjistit současný stav s počtem existujících hospiců 

či lůžek, jež jsou k dispozici. Při provedení základního matematického úkonu, sečtený 

možných lůžek jsem u čísla 318 – 323 pro celou českou republiku. Budeme-li brát v úvahu 

počet občanů ČR, zaokrouhleně 10 300 000 osob, pak zjistíme, že připadá jedno hospicové 

lůžko na 32 087, 22 občanů, jinak řečeno 3,12 lůžka na 100 000 obyvatel. Tomu, kdo si 

pamatuje statistický předpoklad uvedený o několik odstavců výše je jasné, že jsme ani 

zdaleka v ČR nedosáhly onoho kýženého stavu, v průměru 5 hospicových lůžek na 

100 000 obyvatel. 

 O jednotlivých hospicích se blíže zmiňuji dále, při charakteristice souboru, se kterým 

jsem pracoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Tab. č. 1   Přehled fungujících hospicových zařízení v České republice, rok 2007                                                                      
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 Už víme co to je hospic, hospicové hnutí a mnoho dalších pojmů, se kterými se v této 

práci setkáváme. Už jsme měli také možnost poznat stručně historii hospiců a hospicových 

hnutí nejen ve světě, ale i v České republice. Víme, která místa jsou dnes „běžná“ pro naše 

poslední chvíle, respektive jaké máme možnosti. V této a dalších kapitolách se budu snažit 

Název zařízení Adresa 
 Počet        
lůžek 

 Funguje od   
roku 

  Statut   
zařízení 

Hospic sv. Alžběty v Brně 
Hospic sv. Alžběty  Kamenná 
36,  639 00 Brno  

16 2004 o.s. 

Dům lečby bolesti s 
hospicem Sv. Josefa v Brně 

Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 50 1999 
Účelové 
zařízení 
církve 

Hospic Anežky  České v 
Červeném Kostelci 

5. května 1170,  549 41 
Červený Kostelec  
okres Náchod  

30 1996 
Účelové 
zařízení 
církve 

Hospic Štrasburk v Praze Bohnická 12,  180 00 Praha 8 - 
Bohnice  

26 1998 o.s. 

Hospic Sv. Štěpána v 
Litoměřicích 

Rybářské nám 662/4,  412 01 
Litoměřice  

26 2001 o.s 

Citadela – dům hospicové 
péče ve Valašském Meziříčí 

Diakonie ČCE - hospic 
CITADELA  
Žerotínova 1421,  757 01 
Valašské Meziříčí  

28 2003 
Účelové 
zařízení 
církve 

Hospic sv. Lazara Sladkovského 66, 326 00 
Plzeň 

28 1998 o.s 

Hospic sv. Jana N. 
Neumana v Prachaticích 

Neumannova 144 , Prachatice 
383 01 

30 2005 o.s 

Mobilní hospic Ondrášek 
Ostrava 

Porubská 673/72,  708 00 
Ostrava - Poruba  

0 2005 o.s. 

Hospic na Svatém kopečku 
Olomouc 

Sadové nám. 24, Olomouc – 
Svatý Kopeček  
779 00  

30 2002 
Účelové 
zařízení 
církve 

Hospic v Mostě 
Hospic v Mostě,o.p.s.  
Svážná ul. 1528,  434 00 
MOST  

15 2005 o.p.s 

Cesta domů 
Hospicové občanské sdružení 
Cesta domů  
Bubenská 3,  170 00 Praha 7 

15-20 2001 o.s. 

 (Charitativní služby pro 
lidi v nouzi  Agentura 
domácí péče ) - Česká 
katolická charita 

Vladislavova 12,  111 37 Praha 
1 

24  o.s. 

Mobilní hospicová 
jednotka – domácí 
hospicová péče 

Repinova 19,  702 00 Ostrava 0 2003 
Účelové 
zařízení 
církve 

Hospic Sv. Lukáše Charvátská 8, Ostrava - 
Výškovice  

30 2007 
Účelové 
zařízení 
církve 



 

 

přiblížit proces příjmu pacienta právě do hospice, stejně jako do nemocnice a Léčebny 

dlouhodobě nemocných (Nemocnice následné péče). Některé korky přecházející 

hospitalizaci v zařízení jsou totožné ve většině zařízení, jiné se liší. S těmito parametry se 

pokusím seznámit v několika málo následujících řádcích.  

 V několika málo následujících řádcích se pokusím popsat, jak vypadá cesta do 

hospice. Co vše musí zainteresovaní podstoupit, aby mohli začít využívat služeb hospice. 

Pro zainteresované to může být srovnání s realitou všedního dne, pro laiky může tato 

kapitola posloužit jako návod, proto jak postupovat, nastane-li případ, kdy bude této služby 

potřeba.  

 První věcí, kterou je potřeba mít, abychom mohli o službách hospice a hospicových 

hnutí uvažovat, jsou především informace. Nemám-li informace, nebo mám-li jich 

nedostatek, nemám tolik potřebného prostoru pro přemýšlení nad možnostmi, které jsou 

k dispozici. Informovaným může být prakticky kdokoliv. Měl by to ovšem být ošetřující 

lékař. Ten by měl znát potřebné možnosti pro budoucí léčbu pacienta. Mezi tyto možností 

patří i znalost hospice jako zařízení a hospicové péče. Informace o hospici může mít ale i 

sám pacient či jeho nejbližší okolí. Při návštěvě lékaře, při hospitalizaci mohou toto téma 

řešit. Žádost o přijetí do hospice musí být vyplněna, podepsána a odeslána právě 

ošetřujícím lékařem pacienta. Lékař musí seznámit pacienta se všemi potřebnými 

informacemi, důležitými pro jeho svobodný informovaný souhlas (viz příloha č. 4). Po 

vzájemné dohodě s pacientem, přesném zjištění jeho potřeb, ale také po rozhovoru 

s případnými blízkými, vyplní ošetřující lékař Žádost o přijetí do hospice (viz Žádost o 

přijetí do hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích – viz příloha č. 3). Ošetřující lékař do této 

žádosti uvede veškeré potřebné informace, a pokud považuje za vhodné, doplní další 

potřebné informace. K této žádosti lékař přiloží výpis ze zdravotní karty pacienta. Toto vše 

pošle kontaktnímu pracovníku hospicového zařízení (nejčastěji vedoucí lékař hospice). 

Pravdivé a úplné vyplnění této žádosti je důležité pro budoucí kvalitní péči o pacienta a 

jeho blízké. Lékař by tak neměl brát toto na lehkou váhu, stejně jako rodina a pacient.  

 Spolu s Žádostí pacienta o přijetí do hospice zasílá ošetřující lékař také tzv. 

Informovaný souhlas pacienta. Co si pod tímto informovaným souhlasem představit?! 

Ošetřující lékař musí před podáním žádosti o umístění do hospice pacienta seznámit 

s veškerými nutnými informacemi. Pacient by měl být seznámen se svou diagnózou, a 

pokud to jde i svou prognózou (je-li ji lékař schopen určit). Při kontaktu s lékařem by měl 

být při plném vědomí a měly chápat, o čem spolu mluví, na co se ho lékař ptá a jaké 



 

 

informace mu sděluje. Pacient by si měl být vědom toho, „že cílem péče není prodloužení 

života, ale jeho kvalita, a že zde nebudou aplikovány léčebné zákroky a postupy, které 

nemohou kvalitu života zlepšit.“ (Svobodný informovaný souhlas pacienta, Hospic LTM). 

Při podepisování tohoto Svobodného informovaného souhlasu pacienta musí být pacient 

seznámen již se základními myšlenkami hospice a způsobem jeho fungování a péče. Tyto 

informace v případě Hospice svatého Štěpána obsahuje, ve stručné podobě, právě onen 

Svobodný informovaný souhlas pacienta. Tuto popisnou část si pacient uchovává a tu část, 

kterou podepisuje, odesílá ošetřující lékař se žádostí do hospice.  

 Jak Svobodný informovaný souhlas pacienta, tak i Žádost o přijetí do Hospice Sv. 

Štěpána jsou nedílnou součástí jednoho materiály, tak jsou touto součástí i tzv. Informace 

před přijetím. Tyto informace poskytují základní informace a odpovědi na otázky, jakými 

jsou např.: Co si vzít s sebou? Jak je to v hospici s návštěvami? Či Jak je to s placením?. 

Pacient i rodina zde najdou další kontakty, kde mohou zjistit bližší informace (viz Příloha 

č. 3 - Žádost o přijetí do hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích, včetně informovaného 

souhlasu). Pokud byl pacient dostatečně informován, při smyslech a nebyl na něj činěn 

nátlak a pro hospicovou péči se rozhodl svobodně, může tento informovaný souhlas 

podepsat. Po jeho podpisu již nebrání nic v zaslání těchto materiálů Vedoucímu lékaři 

hospicového zařízení.  

 Po obdržení těchto materiálů posuzuje lékař hospice vhodnost, nutnost, akutnost a 

další aspekty důležité pro přijetí. Právě zde mu slouží jako zdroj vyplněná žádost o přijetí 

pacienta, doplněná informace k diagnózách a dosavadní a současné léčbě. Dle těchto 

informací rozhodne lékaři vhodnosti k přijetí pacienta do hospice. V případě vyhovujícího 

„profilu“ pacienta a schopnosti zajistit pacientovi danou péči, kontaktuje Vedoucí lékař 

hospice ošetřujícího lékaře, který podal žádost o přijetí. Lékař poté nakontaktuje 

zaměstnance hospice, nejčastěji sociálního pracovníka či vrchní sestru a domluví způsob a 

parametry převozu. Dovoluje-li to zdravotní stav pacienta, může ho dopravit rodina 

vhodným způsobem sama do hospice. Je-li potřeba, domlouvají společně přepravu vozem 

zdravotnické služby. Podle možností hospice je možno využít nabídky jejich dopravního 

prostředku (např. hospic Sv. Štěpána disponuje dodávkovým vozem, který v případě 

potřeby může poskytnout i k soukromým účelům).  

5.1.4.   Služby poskytované hospici v ČR 

 

 Hospice nejen ve světě ale i v ČR poskytují škálu různých služeb, jimiž se snaží 



 

 

dostát myšlence hospiců, zásadám hospicové péče, etice a především splnit svůj účel – být 

alternativou a pomocí terminálně nemocným pacientům, jejich blízkým a zprostředkovaně 

i celé veřejnosti. Na několika následujících stranách se čtenáře pokusím seznámit se škálou 

služeb poskytovaných hospici a hospicovými hnutí. Ne každé zařízení poskytuje všechny 

zde uvedené služby naráz. Některé zařízení, zaměřené na domácí hospicovou péči tedy 

neposkytují například péči lůžkovou, nebo nemusí poskytovat možnost stáží pro studenty. 

Proto prosím čtenáře, aby při čtení následujících řádků měli na paměti, že se jedná o 

souhrn typických služeb, poskytovaných tímto typem zařízení v ČR. Na konci kapitoly 

seznámím čtenářem s přehledem služeb dle fungujících hospiců. Službami, o kterých budu 

čtenáře stručně informovat na následujících stránkách, jsou:  

 

-Lůžková péče 

-Ambulantní péče 

-Poradenství 

-Rehabilitace 

-Stáže pro studenty 

-Služby sociální péče 

-Vzdělávací služby 

-Půjčovna pomůcek 

-Terénní péče     

 

5.1.4.1.   Lůžková péče 

 

 S charakteristikou lůžkové péče jsem seznámil čtenáře o několik stran dříve. Stručně 

si shrňme charakteristiku lůžkové péče. Většina hospicových zařízení, jež nabízí službu 

lůžkové péče, disponuje určitým množstvím fyzických lůžek, které může terminálně 

nemocný pacient využívat. Znamená to, že pacient může, pokud se nedohodne jinak, být 

po celou dobu poskytovaní péče přítomný přímo v hospici, kde i spí. Není tak nucen 

opouštět zařízení na noc či na víkend, ale má „možnost“ tohoto využít. Terminálně 

nemocnému pacientu tak pod jednou střechou poskytována veškerá péče, kterou technicky 

hospic nabízí a jež je zaměřena na úlevu od bolesti, paliativní medicínu.  

 Tento typ péče může existovat i v určité modifikaci. Tímto se myslí tzv. respitní péče. 

Respitní péči lze nazvat také jako úlevnou, či dočasnou. Toto se děje v případech, kdy 



 

 

například o terminálně nemocného pacienta pečují jeho blízcí, rodina v domácnosti. Tato 

péče je velmi psychicky namáhavá a tak existují chvíle, kdy si pečující potřebuje 

odpočinout a načerpat nové síly. Zde se tak nabízí v některých hospicových zařízeních 

možnost využít lůžkové kapacity a lůžkové péče zařízení a na několik dní (týdnů) a umístit 

sem terminálně nemocného pacienta. S pacientem je nakládáno, jakoby se jednalo o 

kohokoliv jiného. Toto není ovlivňováno dobou, kterou v hospici stráví. Po domluvené 

době si pečující terminálně nemocného pacienta přebírají opět do své péče a starají se o 

něm ve vlastním prostředí.  

 Právě počet lůžek, jimiž hospic disponuje je jedním z limitujících faktorů těchto 

zařízení. Hospic má jen takovou okamžikovou kapacitu, kolik lůžek má k dispozici. 

Například hospic Sv. Štěpána disponuje 26 lůžky ve 24 pokojích. Pokoje jsou umístěny ve 

dvou podlažích. Na každém se nachází 11 jednolůžkových pokojů a jeden dvojlůžkový. 

Respitní, ale i „běžnou“ lůžkovou péči tak může hospic nabídnout pouze tehdy, má-li 

k dispozici volnou lůžkovou kapacitu.  

 

5.1.4.2.   Ambulantní péče – Stacionární hospicová péče 

 

 Další poskytovanou službou, se kterou jsme se již stručně seznámili o několik 

stránek dříve a již poskytují hospice v České republice. Tento typ péče se od péče lůžkové 

liší především dobou, po kterou je využívání. Ambulantní (nebo stacionární či denní – 

Svatošová, 2003) je charakteristická tím, že je využívána jen přes den. Z technického 

pohledu je tato možnost nejvhodnější pro pacienty, jež žijí (jsou léčeni) v dosažitelném 

okolí hospice. Tento druh péče může být v určité fázi onemocnění pro některé pacienty 

vhodnějším řešením. Podle Svatošové (Svatošová, 2003: 127-129) těmito důvody může 

být:  

 

- diagnostický důvod: tím bývá nejčastěji kontrola bolesti, kterou nelze již zvládat doma. 

Dále může jít o přechodné zhoršení zdravotního stavu. Ale důvodů pro ambulantní péči ve 

spojení s diagnózou může být mnoho dalších (např. revize provedených zdravotnických 

úkon, aj.).   

- léčebný důvod: pacient hospic navštěvuje např. kvůli nejrůznějším formám paliativní 

léčby či chemoterapii. Takto může docházet, pod dohledem zdravotnického personálu 

k nastavení dávky medikamentů tišící bolest tak, aby se zacenit po tomto úkonu mohl opět 



 

 

odebrat do domácí péče. Také se může jednat o podávání medikamentů, které si pečující 

netroufne nebo nemůže podávat jako nezdravotnický personál, o čištění dekubitů 

(proleženin). Běžně informovaného čtenáře by zajisté napadly i další léčebné důvody, jež 

mohou vést k využívání ambulantní hospicové péče.  

- psychoterapeutický důvod: tento důvod je možno velmi často sledovat u pacientů, jejichž 

rodina, blízcí, pečující nejsou schopni s nemocným diskutovat o jeho nemoci a situaci. 

Nemocní tak do hospice docházejí za někým z jeho pracovníků, již funguje jako jeho vrba. 

Touto vrbou velmi často bývá sociální pracovník těchto zařízení. Nemocný zde může 

rozebírat své myšlenkové pochody, ptát se na současné dění a mnoho dalších věcí, na 

kterých se s tím, s kým hovoří, domluví.  

- azylový důvod: Podle Kübler-Rosové tento azylový důvod koresponduje s potřebou 

pečující ulevit si namáhavé péče a načerpat nové síly. Jak jsem již informoval, toto může 

mít pozitivní efekt. Můžeme to chápat jako preventivní opatření, které může zabránit 

budoucí trvalé hospitalizaci, ale i vyčerpání rodiny. Svatošová (Svatošová, 2003: 128) jako 

jeden z azylových důvodů uvádí také fakt, kdy si nemocný přeje prožít několik posledních 

dní či hodin života v hospici. V těchto případech se velmi často jedná o to, že nemocný 

chce některé z pečujících, ze členů domácnosti ušetřit prožitků – bolesti, nářků, aj. často to 

bývá kvůli malým dětem, potomkům či partnerům. Pokud nemocný dochází takto přes den 

a na noc se vrací, mluvíme stále o ambulantní péči. Pokud ovšem pacient v několika 

posledních dnech již hospic neopouští, mluvíme již o lůžkové péči.  

 

5.1.4.3.   Poradenství 

 

 Další poskytovanou službou, se kterou se můžeme u hospiců a jejich hnutí setkat, je 

poradenství. Z pohledu zákona č. 108/2006 Sb. mám na mysli poradenství sociální. Pokud 

se na poradenství podíváme z hlediska zaměření, účelu, poskytují hospice v některých 

případech, zprostředkovaně poradenství v oblasti duchovní. Sociální poradenství využívá 

mnoho lidí, aniž e si vědomo toho, že se jedná o tzv. sociální poradenství.  

Oním sociální poradenstvím lze zjednodušeně chápat situaci, kdy se například dostanete 

do situací, kdy si nevíte rady. Například potřebujete-li napsat žádost o různé sociální 

příspěvky, zorientovat lépe ve škále sociálních služeb, jež byste mohli využívat, či se již 

konkrétně lépe informovat o službách, jež nabízí hospice všeobecně (či přímo jedno 

konkrétní zařízení). Sociální poradenství poskytují nejčastěji sociální pracovníci, nebo tzv. 



 

 

pracovníci v sociálních službách, tak jak stanovuje Zákon o sociálních službách (Zákon č. 

108/2006 Sb.). Dle tohoto zákona se jedná o služby bezplatné. Tento pracovník musí mít 

požadované vzdělání a být informován o škále služeb, jež byste mohli v daném případě 

využít. Měl by být schopný nalézt požadované informace a v ideálním případě i kontaktní 

údaje, nemůže-li být poskytovatelem služeb zařízení, ve kterém jste zjišťovali informaci. 

Ve většině případů je možno tyto zodpovědné pracovníky nalézt v pracovním týdnu ve 

vyčleněných hodinách, či po domluvě v dobu, ve které si domluvíte. Na právní prostředí a 

aspekty se budu věnovat více později, v samostatné části této práce.  

Poradenství by, stručně řečeno, mělo poskytnout zájemci o informace škálu možností a 

služeb, jež by mohli v dané situaci využít. Měli by se dovědět jak možnosti, které si mohou 

zvolit, ale především jejich parametry, které v rozhodování hrají velmi důležitou roli. 

Vždyť bez dostatku informací nejsme schopni plného úsudku.  

 

5.1.4.4.   Rehabilitace 

 

 Již víme, že hospic poskytuje paliativní péči především pro osoby v terminálním 

stádiu nemoci. Někdo by si mohl říci, že se jedná jednoduše o to, zpříjemnit lidem 

poslední stádium jejich života, tlumit bolest, atd. Bylo by chybou si ovšem myslet, že 

v tomto období není nutná rehabilitace. Samozřejmě, rehabilitace u jednotlivých pacientů 

je závislá především na jejich diagnóze, na konkrétním stavu. Nelze v tomto případě 

paušalizovat.  

Zdravotní rehabilitaci provádí zdravotnický personál hospicových zařízení, dle instrukcí 

ošetřujícího lékaře hospice. Rehabilitace může probíhat také i u pacientů v ambulantní 

péči, kteří jsou do hospice dopravováni přes den a v odpoledních či večerních hodinách 

odváženi pečujícími zpět.  

 Ovšem kromě zdravotní rehabilitace bychom se měli bavit také o rehabilitaci sociální 

a duchovní. Vždyť člověk je lidská bytost, živý tvor, se speciálními potřebami. „Zdravý“ 

jedinec, bez patologických znaků osobnosti (Satirová, 1994; Mužíková, 2002). A tato 

osobnost má určité, tzv. sociální potřeby člověka (Matoušek, 2003). K nejdůležitějším 

z nich řadíme např.: potřebu afiliace (být v kontaktu s jinou osobou, osobami), p. 

přátelského vztahu, p. sociálního připoutání (důležitá hlavně u dětí (Trpišovská, 1998), p. 

vzájemnosti, p. komparace (sociálního porovnávání), p. kooperace, p. zajištění sociálního 

bezpečí, p. evalvace (kladného sociálního hodnocení), p. sociálního zařazení a začlenění, 



 

 

p. být uznáván, p. lásky a mnohé další. I hospicový personál chápe nutnost a důležitost 

naplňování těchto potřeb a snaží se o jejich co největší uspokojení – někdy sám, jindy za 

pomoci dalších osob.  

 Potřeba afiliace je velmi silnou a důležitou potřebou. Jak jsme se mohli dočíst již na 

předchozích řádcích, jednou z myšlenek hospice je, že nezůstane sám. Pečující personál se 

snaží být v průběžném kontaktu s každým z pacientů, jež využívá jeho služeb. U lůžkové 

péče jsou zaměstnanci hospice ve styku s pacientem od samotného rána až do noci, od 

snídaně až po usnutí. U pacientů, jež jsou nesoběstační, je personál již u snídaně, kdy je 

krmí. Během dne zdravotnický personál obslouží všechny pacienty po zdravotnické 

stránce. Dle množství úkonů tráví u pacienta i několik desítek minut. S pacienty mluví 

průběžně například i sociální pracovník, který bývá velmi často jejich jakýmsi kamarádem. 

Je sice personálem hospice, ale není zdravotnickým. Čas, který spolu tráví, záleží čistě na 

jejich dohodě, včetně toho, o čem spolu hovoří (rodina, poskytovaná péče, atd.). Další 

z osob, se kterými jsou nemocní v kontaktu, pokud jim to situace dovoluje, jsou příbuzní. 

Zde záleží na vztazích mezi pacientem a příbuznými, na vzdálenosti hospice od bydliště 

příbuzných, na jejich možnostech a na mnoha dalších faktorech. Většina hospicových 

zařízení poskytuje možnost návštěv po 24 hodin denně 7 dní v týdnu (po předchozí 

domluvě možno i přespání návštěv). Pokud byly vztahy pacienta a rodiny zdravé, bývá 

rodina tou nejlepší podporou nemocnému (Svatošová, Umění doprovázet). Téměř každé 

hospicové zařízení poskytující lůžkovou péči využívá, dle možností, i dobrovolníků. Kdo 

to je dobrovolník?! Dobrovolníci hrají velmi důležitou roli v systému hospicové péče. 

V rámci služeb poskytovaných tímto typem zařízení ale i v rámci fungování hospice plní 

dobrovolníci mnoho rolí – „kamaráda“, „vrby“, „doprovodné osoby“ a mnoha dalších. S 

úlohou a potřebou dobrovolnictví se blíže seznámíme v jedné z následujících kapitol.  

  Tito všichni výše jmenovaní, ale i někteří další hrají důležitou roli v zajišťování a 

naplňování sociálních potřeb, jež jsme si uvedli v předchozích odstavcích. Nikdy bychom 

neměli opomínat zajištění naplňování těchto potřeb, jež má každý „nepatologický“ lidský 

jedinec.  

 

 

5.1.4.5.   Stáže pro studenty 

 

 Studenti jsou další z důležitých skupin, které se podílejí na naplňování sociální 



 

 

potřeb tak, jak jsme si je načrtli v předchozí kapitole. Návštěvy a vícedenní stáže, jež jim 

jednotlivá zařízení umožňují, pomáhají situaci a pozici hospiců v českém občanském 

sektoru v několika směrech. Velmi často při těchto exkurzích a stážích jedná o studenty 

středních (SŠ), vyšších (VOŠ) a vysokých (VŠ) škol, se zaměřením na sociální práci, 

sociologii, pedagogiku a jiné příbuzné obory. Tyto exkurze a stáže mají za úkol přiblížit 

studentům praktické fungování daného typu zařízení, možnost získat bližší a konkrétnější 

informace, propojit teoretické poznatky ze školy s praxí a v neposlední řadě na základě 

získaných informací si utvářet kritické názory, poměřovat a hodnotit. Tzv. exkurze umožní 

studentům základní seznámení s tímto typem zařízení, s poskytovanými služby, 

charakteristikou jejich uživatelů, spádovou oblastí, apod. Ve většině případů se jedná spíše 

o pasovní účast – tím mám na mysli vyslechnutí si informací, prohlídku zařízení, diskuzi 

nad položenými otázkami a v případě dohody a možnosti i kontakt s uživatelem služby. 

Není zde taková možnost proniknout do hloubky problému, blíže ho poznávat samotnou 

účastní v něm.  

 U studentských stáží, tak jak je známe v pojetí VOS a VŠ (kdy se jedná zpravidla o 

několik dní dle požadavků školy – 1 až12 týdnů, kdy tráví student v určitém zařízení a 

účastní se veškerých aktivit, které přísluší výkonu povolání, na něž se připravuje – např. 

sociálního pracovníka, zdravotnického personálu, apod.), mají studenti možnost se 

seznámit s charakteristikami daného zařízení a jeho klientů mnohem blíže. Především mají 

také možnost vyzkoušet si a provádět aktivity, které jsou v souladu se zaměřením jejich 

studia a budoucího uvažovaného zaměstnání. Student si zde i prakticky zkouší jednotlivé 

úkony, pod dohledem odborného personálu, který ho pak zpravidla též hodnotí.  

 Na problematiku stáží se můžeme podívat ze tří pohledů. Prvním z podhledů je 

pohled studenta. Ten může tuto stáž chápat mnoha způsoby. Pokud studuje obor jen 

z nějakého externího důvodu, který ho k tomu dovedl, považuje praxi jako nějakou 

nutnost, kterou musí projít. Pokud se jedná o studenta se zájmem o obor a schopností 

kritického myšlení, chápe praxi často jako možnost ověřit si poznatky, které doposud 

získal samostudiem či při přednáškách a cvičeních na VOŠ či VŠ. Může tak posoudit 

zjištěné teoretické informace s praxí tak, jak vše probíhá v reálném zařízení. Pokud se 

k tomu postaví takto, může praxi chápat jako něco, co ho posune dále, dá mu konkrétnější 

informace, umožní mu kontakt s reálným prostředím a také poskytne možnost vyzkoušet si 

nabité a „procvičené“ znalosti a praktické zkušenosti. Dalším pohledem je pohled zařízení, 

ve kterém student stážuje. Pro zařízení může mít tato stáž a spolupráce se školami mnoho 



 

 

prospěchu. Dle mého soudu, tak jak jsem měl možnost působit v hospici Svatého Štěpána 

v Litoměřicích a konzultovat své myšlenky s jeho sociální pracovnicí Mgr. Janou 

Křenkovou a vedoucím praxe Mgr. Jaroslavou Mužíkovou (odborný pracovník UJEP – 

FSE, katedra Sociální práce), bývají studenti chápáni jako jakási nová krev v daném oboru, 

jako budoucí odborníci, kterým je potřeba poskytnut dostatek informací a možnost 

praktikovat. Samozřejmě bývá student chápán i jako součást personálu hospice, který se 

účastní aktivit, jež zde probíhají. Je vlastně dalším lidským zdrojem, který pomáhá 

hladkému chodu hospice a v péči o jeho klienty, terminálně nemocné pacienty. Dalším 

pozitivem může být fakt, pokud se student ztotožní s myšlenkou hospice, stává se 

vědomým či nevědomým šiřitelem jeho myšlenek a poslání. Takto pomáhá nejen k šíření 

informovanosti ale také k odstraňování tabu o smrti, tak jak jsme si jej představili v jedné 

z předcházejících kapitol. Ve výčtu chápání stážujícího studenta z pohledu organizace 

bychom mohli pokračovat ještě na několika dalších řádcích či stránkách (zmínit tuto 

otázku v rozhovoru či dotazníku?! A pak zde uvést její výsledky). Třetím zmiňovaným 

pohledem je pohled pacienta. Pokud je pacient schopný vnímat přítomnost studenta, 

stážisty, záleží tak i na jeho informovanosti a momentálním stavu, jaký k jeho osobě 

zaujme postoj. Jedním z postojů může být pouhé pochopení stážisty jako dalšího člena 

personálu, bez jakéhokoliv následného rozlišování, co do přístupu či požadavků. Dále jej 

může chápat jako někoho, kdo je mimo zařízení a s kým si má možnost promluvit o tom, 

jak to v zařízení chodí, co se mu líbí, co se mu nelíbí, apod. (Svatošová, 1998). Často 

v tomto případě sdělí informace, které by neuvedl přímému zaměstnanci hospice. V tomto 

případě může chápat stážistu jako např. Kamaráda či vrbu, které se může svěřovat. Opět i 

v tomto případě bychom mohli pokračovat výčtem jednotlivých možností, jak chápou a 

mohou chápat pacienti úlohu stážistů, ale například také i dobrovolníků a zaměstnanců 

hospice. Ovšem nám zde nejde o úplný výčet těchto možností či jejich abecední seznam. 

Pro seznámení s dalšími možnými postoji pacientů a jejich blízkých ke stážistům a dalšímu 

personálu odkazuji na knížku MUDr. Marie Svatošové a autorského kolektivu Hospic 

slovem i obrazem (Svatošová, 1998).  

 I já jsem měl možnost účastnit se takovéto studentské stáže, při studiu VŠ (UJEP, 

FSE, obor Sociální práce) ve čtvrtém semestru studia. Tato stáž probíhala v období 9.2. – 

14.5.2004. První týden v tomto období jsem v hospici byl v kuse, po tomto prvním týdnu 

jsem do hospice dojížděl vždy na pátky. I z této praxe jsem vytvořil tzv. Zápis, dle 

tehdejších požadavků vyučujícího. Tento zápis z praxe přikládám pro zajímavost k této 



 

 

práci (viz Příloha č. 5 - Zápis ze školní praxe UJEP FSE 2004 – Hospic Sv. Štěpána 

Litoměřice).  

 

5.1.4.6.  Služby sociální péče 

 

 Hospice poskytují také tzv. služby sociální péče, tak jak je známe ze zákona o 

sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb.) včetně prováděcí vyhlášky. Zákon krom 

způsobu úhrady za služby, pojmů jako závislost, povinnosti a náležitosti poskytovatelů 

sociálních služeb, práva jejich uživatelů a mnohé další uvádí výčet sociálních služeb, které 

jsou a mohou být poskytovány. Takto by je mělo mít každé zařízení včetně hospice 

registrováno u příslušného Krajského úřadu (jak ukládá Zákon č. 108/2006 Sb. O 

sociálních službách). 

 Hospice mají svým zaměřením a činností nejblíže k domovům pro osoby se 

zdravotním postižením (písm. d) § 34 zákona č. 108/2006 Sb.). Všechna hospicová 

zařízení a poskytují tzv. a) Základní sociální poradenství a b) Odborné sociální poradenství 

(§ 37 zákona č. 108/2006 Sb.). Dále poskytují hospice převážně následující sociální 

služby: Osobní asistence (např. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

pomoc při osobní hygieně, aj.), Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační činnosti. Služba 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením obsahuje dle odst. 1. § 48 zákona č. 

108/2006 Sb. následující služby:  

 

  a)   poskytnutí ubytování,  

  b)   poskytnutí stravy,  

  c)   pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

  d)   pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  

                                   hygienu,  

  e)   výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

  f)   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

  g)   sociálně terapeutické činnosti,  

  h)   pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  

                                   osobních záležitostí.  

 

 Samozřejmě rozsah a samotné provádění/poskytování služeb má drobné odlišnosti 



 

 

dle charakteru pacientova postižení a možností zúčastněných stran. V zásadě se spíše jedná 

o věci formálního či organizačního charakteru (jedno či vícelůžkové pokoje, aktivizační 

činnosti dle zdravotního stavu pacientů a mnoho dalších).  

 

 

5.1.4.7.   Vzdělávací služby 

 

 Mezi jednu z priorit hospicového hnutí, krom poskytování hospicové péče či šíření 

jejích myšlenek patří také vzdělávání. A to vzdělávání v mnoha aspektech. Hospicová 

hnutí zaměřují svá vzdělávání na následující skupiny obyvatel:  

 

a)své zaměstnance 

b)studenty (SŠ, VOŠ, VŠ), ale již na ZŠ 

c)odbornou veřejnost 

d)laickou veřejnost 

 

a) vzdělávací služby zaměřené na své zaměstnance – dle zákona o sociálních službách č. 

108/2006 Sb. musí procházet personál průběžným a kontinuálním vzděláváním. Hospicové 

hnutí tak pořádá mnoho přednášek s odborným zaměřením. Takovéto přednášky mohou 

být doplňovány o praktickou ukázku aktivit a situací, o kterých je diskutováno. Hospicové 

hnutí okolo jednotlivých zařízení takto může vzdělávat pouze „své“ zaměstnance či 

zaměstnance všech dalších hospicových či zdravotnických a sociálně-zdravotnických 

zařízení. V některých případech bývají tyto vzdělávací akce doplněny o prezentaci firem 

zabývajících se produkcí zdravotnického materiálu či pomůcek. Může se jednat o 

prezentační akci, na kterou je pozváno několik takovýchto společností k předvedení 

sortimentu, či kam je pozvána jen jedna společnost (důvody ponechám k přemýšlení 

čtenáři).  

 Každý rozumný poskytovatel jakýchkoliv služeb by měl přeci chtít, aby byl jeho 

personál vzdělaný, informovaný o posledních trendech a především aby měl možnosti a 

prostor pro tyto aktivity. A nejinak je tomu i u hospiců a hospicových hnutí.  

b) vzdělávací služby zaměřené na studenty – o vzdělávacích službách zaměřených na 

studenty jsem již mluvil z části v předcházející podkapitole Stáže pro studenty. Kromě 

stáží pro studenty se ovšem jedná například i o přednáškové akce v rámci výuky, zaměřené 



 

 

především na seznámení se s existencí tohoto typu zařízení, na získání základních 

poznatků a celkově na rozšíření povědomí o systému poskytovaných služeb pacientům 

v terminálním stádiu nemoci.  

 

c) vzdělávací služby zaměřené na odbornou veřejnost – do odborné veřejnosti počítejme 

v tomto konkrétním případě zdravotnický personál, pracovníky v sociálních službách 

(prevence, péče) a jiné zainteresované osoby (např. členy hospicových hnutí, Valných 

hromad a dalších orgánů těchto organizací). Již v podkapitole Cesta do hospice jsme se 

seznámili s postupem, jakým se dostane terminálně nemocný pacient do hospice. Návrh na 

poskytování hospicové péče odesílá ošetřující (odesílající – viz příloha Žádost o přijetí do 

hospice Sv. Štěpána) lékař. Proto, aby takto mohli lékaři činit, musí být s touto možností, 

jejími charakteristikami a parametry obeznámeni. V tomto případě se jedná o lékaře 

působící na obvodech, ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, atd.), v zařízeních 

sociálně zdravotnických (domovy penziony pro důchodce, domovy důchodců, aj.). Jde 

poskytnutí informací, jež budou rozhodné pro nabídnutí hospicové služby pacientovi, pro 

poskytnutí potřebných fundovaných informací zájemcům – jednoduše řečeno pro pečlivé a 

dostačující seznámení zájemců o možnost využití služeb hospice. I vzdělávací služby 

zaměřené na odbornou veřejnost jsou velmi důležité, protože jakékoliv vzdělávání nám 

pomáhá šířit informace a nutí informované o dané informaci alespoň na chvilku přemýšlet.  

 

d) vzdělávací služby zaměřené na laickou veřejnost – vzdělávací aktivity zaměřené 

k široké veřejnosti mají mnoho forem, kterých mohou nabývat. Jednou z aktivit 

zaměřených na vzdělávání a informování široké veřejnosti je tzv. Světový den hospice – 

konaný den 7. října také i v Litoměřicích. V roce 2006 probíhal Světový den hospice 

v Litoměřicích již po druhé. V dopoledních hodinách probíhal zábavný a osvětový 

program zaměřený na širokou veřejnost, v prostorách litoměřického náměstí. Na této 

propagaci hospice a jeho myšlenek spolupracoval hospic se Střední pedagogickou školou 

Litoměřice, jejíž studenti rozdávali po Litoměřicích propagační materiály.  

 Ve světě je organizován Světový den hospice, který má být symbolickou spojnicí a 

dalších zařízení paliativní péče po celém světě. Světový den hospice se koná tento rok již 

po čtvrté. V rámci tohoto dne jsou po celém světě pořádány stovky nejrůznějších akcí 

(přednášky a další vzdělávání, dny otevřených dveří, koncerty a mnohé další). Toto vše 

probíhá ve více jak 70 zemích světa. Jak stojí v informacích Nadačního fondu uměni 



 

 

doprovázet: „Hlavním smyslem Světového dne hospice je nejen zlepšit informovanost 

veřejnosti o hospicích a paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich 

činnost.“ (Nadační fond Umění doprovázet, 2008). Informovanost i zisk finančních 

prostředků jsou pro hospici důležité také vzhledem k faktu, že hospicová péče není nikde 

ve světě zcela hrazena státem. Nikde se tudíž neobejde bez darů veřejnosti, a to jak 

finančních tak i jiných. Mnoho lidí poskytuje svou péči a čas ve prospěch hospiců a stává 

se jejich dobrovolníky. Pro letošní rok bylo stanoveno konání Světového dne hospice na 

sobotu 11. října 2008. Pro bližší informace o světovém hospicovém dni odkazuji na 

webové stránky http://www.worldday.org, kde se můžete seznámit s událostmi, které 

probíhají v jednotlivých zemích, seznámit se hospicovými zařízeními a získat mnohé 

užitečné kontakty.  

 Některé z hospiců pak také pořádají tzv. Hospicové dny, které se věnují taktéž 

nejčastěji problematice vzdělávání (a to jak odborné tak i laické veřejnosti). Další 

z vzdělávacích akcí, kterou konkrétně hospic Svatého Štěpána uspořádal pro širokou 

veřejnost 17. května 2008 již 8. Den hospice, zaměřený na téma „Nevyléčitelně nemocný a 

komunikace“. Např. v roce 2006, kdy pořádal Hospic Svatého Štěpána 6. Den hospice, 

zaměřil jej na téma „Kdy je vhodný okamžik k zahájení paliativní péče u nemocných s 

nádory“. Pořádaného semináře se zúčastnilo 520 posluchačů – z řad sester a lékařů, ale 

také široké veřejnosti. Sestry a lékaři tak měli možnost získat kreditní body pro celoživotní 

vzdělávání. Součástí byla i následná prohlídka hospice, které využilo cca 120 zájemců 

(Hospic Svatého Štěpána 2007). Vzdělávání laické veřejnosti, ale třeba i odborné, může a 

probíhá také nekontaktní formou. Nekontaktní formou mám na mysli např. vydávání 

odborných publikací (viz MUDr. Marie Svatošová, aj.), zřízení a správu webových stránek 

jednotlivých organizací (např. Hospic Sv. Štěpána Litoměřice  www.hospiclitomerice.cz, 

Hospic Anežky České www.hospic.cz, a další), webových stránek zaměřených na 

informování o tomto typu zařízení a péče (www.hospice.cz, www.umirame.cz, 

www.umenidoprovazet.cz, aj.) a další aktivity, např. novinové články (o eutanazii, 

společenském tabu, potřebě financí, aj.), atd.  

 

 

5.1.4.8.   Půjčovna pomůcek 

 

 Služba půjčování pomůcek je služba, jíž je doplňková k mnohým dalším 



 

 

poskytovaným hospici. Půjčení pomůcek mohou využit například pečující o své blízké v 

terminálním stadiu nemoci. Pokud má hospicové zařízení k dispozici dané zařízení, za 

poplatek jej propůjčí uživatelům. Je jim odborně vysvětleno jak dané zařízení používat, jak 

s ním pracovat. Zařízení je půjčeno za symbolický poplatek, který je spojen s průběžnou 

údržbou přístroje, s péčí o něj. Mezi půjčované pomůcky patří velmi často: antidekubitární 

matrace, chodítka, infuzní stojan, koncentrátory kyslíku, odsávací jednotky, polohovací 

lůžka a mnohé další. V České republice provozují půjčovnu pomůcek v nějaké míře v 

hospicích: Hospic sv. Alžběty v Brně, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Hospic 

sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic v Mostě, Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích, 

Hospic sv. Lukáše Ostrava, Cesta domů, Mobilní hospicová jednotka (Ostrava – 

Výškovice). 

 

5.1.4.9.   Terénní péče 

 

 Poslední z výčtu služeb poskytovaných hospici, jež stručně představím je tzv. Terénní 

péče. Laicky a v globálním charakteru terénní péče znamená péče/práci s uživatelem 

sociální služby mimo zařízení, pokud možno v jeho přirozeném prostředí. Při terénní péči 

jsou poskytovány služby dle aktuální situace klienta, jeho stavu. V případě hospicové péče 

znamená terénní péče – starost o terminálně nemocného pacienta (potažmo o jeho pečující) 

v jejich přirozeném prostředí. Tím bývá nejčastěji domov pacienta nebo jeho pečujících. 

Pokud to zdravotní stav pacienta dovoluje, je terminálně nemocný pacient ponechán v péči 

jeho bližních. Tito jsou odborným personálem proškoleni v poskytování základních úkonů 

terminálně nemocnému pacientovi, např. V případě nehybnosti polohování, způsob 

podávání stravy, apod. Zdravotnický personál (sestřičky, lékaři hospicového zařízení) 

docházejí do místa péče o pacienta v předem známých a domluvených návštěvách či v 

případě akutních situací. Tento zdravotnický personál vykonává ve vztahu k pacientovi 

úkony zdravotnického charakteru (výměna cévky, podávání medikamentů intravenózně, 

aj.).  

 V případě potřeby je na domluvě hospicového personálu, pacienta a pečujících, jaké 

služby terénní hospicové péče budou využívat. Toto záleží na mnoha faktorech, jakými 

mohou být např.: vybavenost poskytovatele terénní hospicové péče, duševní a tělesná síla 

pečujících, možnost poskytovatele (materiální, personální, ad.), dostupnost místa, kde je o 

terminálně nemocného pečováno a mnoho dalších. Každého ze čtenářů by mohl napadnout 



 

 

další faktor, který v této situaci může sehrávat určitou úlohu.  

 Služba terénní péče bývá využívána nejčastěji ve chvíli, kdy si pečující (nejčastěji 

rodinní příslušníci) přejí starat se o nemocného v domácím prostředí, mají k tomu 

prostředky, tělesnou i duševní sílu, ale vědí, že některé úkony provádět nemohou, anebo z 

nějakého důvodu nechtějí. Hospicový personál v tomto případě poskytuje terénní domácí 

péči – jak zdravotní tak sociální.  

 

5.1.5.  Legislativa upravující hospicovou péči 

 

 Abychom mohli s hospici jako zařízeními pracovat naplno, tzn. i využívat možností, 

které nám okolí, stát a právní předpisy dávají, je potřeba mít ukotveny tyto termíny právě v 

oněch právních předpisech. Stalo se tomu teprve v létě roku 2006, kdy po interpelacích 

poslance pana Janečka (KDU-ČSL) došlo k rozhodnutí PSP ČR doplnit zákon č. 48/1997 

Sb. o §22a s názvem "Zvláštní ústavní péče – péče paliativní lůžková“ - ve znění: „Léčba 

paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních 

lůžkových zařízeních hospicového typu." (Hospice.cz, 2008). Novela vešla v platnost po 

následném schválení Senátem ČR a podepsání prezidenta ČR Václava Klause. Toto je v 

současnou chvíli jediný právní předpis upravující hospice a hospicovou péči jako takovou. 

Novelou Zákona o veřejném zdravotním pojištění, § 22 o Zvláštní ambulantní péči, se 

konečně dostala do zákona vedle lůžkové, také mobilní paliativní péče (domácí hospic).  

 Ovšem pokusy o prosazení ustavení termínu hospicové péče, léčby bolesti i paliativní 

medicíny, jež by ujasnili financování těchto organizací, proběhly i v minulosti. Je jím 

například zpracovaná „Koncepce oboru Léčba bolesti a paliativní medicína“, na základě 

doporučení MZ ČR č.j. 32255/99 a vycházející z „Obecné osnovy pro zpracování 

koncepce oboru“ Jejím účelem bylo definovat pojmy léčba bolesti a paliativní medicína, 

ukotvit je v systému poskytované péče v ČR, stanovit diagnózy, postupy, aj. Mezi 

konkrétní cíle pak mimo jiné patřil:    

  - v oblasti péče o terminálně nemocné neurychlovat ani neoddalovat smrt 

  - podporovat kvalitu života a považovat umírání za normální proces 

Materiál vypracovali prim. MUDr. Jiří Kozák (Předseda Společnosti pro studium a léčbu 

bolesti a Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Zástupce Sekce paliativní medicíny).  

 Pro hospice a veškeré další subjekty pohybující se v oblasti zdravotnictví (lékařská 

zařízení, lékárny, zdravotníky, aj.) je jedním ze základních materiály zákon č. 20/1966 Sb. 



 

 

„O péči o zdraví lidu“, v pozdějším znění předpisů. Zákon nebyl plných 34 let novelizován 

(v letech 1966 až 1990). Tento zákon upravuje především: 1) Povinnosti osob, 2) Práva 

občanů, 3) zdravotnická zařízení, 4) Osobní údaje a jejich dokumentace a 5) Registry. 

Zákon stanovuje mimo jiné spolupráci a vztahy mezi MZ ČR, profesními organizacemi, 

občany (včetně cizích státních příslušníků). Mimo jiné definuje i způsob úhrady zdravotní 

péče a jejího poskytovatele.  

 Nevýhodou nedostatečného ukotvení hospicové péče v současné legislativě ČR je 

problémové financování poskytované péče a jejího chodu. Legislativa chápe hospicové 

lůžko, vzhledem k charakteru poskytovaných služeb, jako lůžko ošetřovatelské a podle 

toho poskytuje také dotace. Hospicová zařízení jsou poté odkázána na ostatní finanční 

zdroje (blíže v kapitole …. Hospicová péče a její financování).  

 Ze zákona č. 108/2006 Sb. O Sociálních službách má hospicová péče nejblíže k 

poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (dle § 52) a k 

Odlehčovacím službám (dle §44). U §52 „cílovou skupinou jsou osoby, převážně senioři, 

jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale jsou odkázáni na 

pravidelnou zdravotní péci a pomoc druhých. Délka pobytu je časově omezena. V řadě 

případů jde o klienty, kteří jsou po ukončení léčby v nemocnici čekateli na umístění do 

domova pro seniory nebo ÚSP“ (Diakonie ČCE, 2008).  

 Další informace vztahující se ke zdravotní péči v nestátních zdravotnických 

organizacích můžeme nalézt a řídit se jimi v Zákoně o veřejných neziskových ústavních 

zdravotnických zařízeních (Zákon č. 245/2006 Sb.). Zákon mimo jiné popisuje působnost 

těchto organizací, zřízení vč. vzniku a jeho orgánů, hospodaření, evidenci zařízení a 

mnoho dalšího. Pro seznámení s plným zněním uvedeného zákona si dovoluji odkázat na 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-245-2006-sb-o-verejnych-neziskovych-

ustavnich-zdravotnickych-zarizenich-a-o-zmene-nekterych-zakonu/.  

 Doufejme tedy, že čeští zákonodárci co nejdříve dostatečně zohlední problematiku 

hospicové péče v české legislativě a umožní tak „hladší a soustředěnější“ poskytování 

hospicové péče terminálně nemocným pacientům. Organizace by se pak mohli více 

soustředit na rozvoj poskytovaných služeb, jejich rozšiřování, namísto neustálého shánění 

prostředků na provoz a úvahách o objemu poskytované služby.  

5.1.6.   Financování hospicové péče 

 

 Oblast financování je důležitou a neopomenutelnou ve většině oblastí lidského 



 

 

fungování. V oblasti zdravotnictví a poskytování zdravotní péče toto plátí obzvláště. 

Každý subjekt, jenž poskytuje zdravotní či sociální služby musí mít zajištěno financování 

těchto služeb. Pokud by bylo financování dlouhodobě ztrátové či dluhové, došlo by 

nejspíše k ukončení poskytování těchto služeb a uzavření jejich poskytovatele.  

 Jak vypadá tedy financování hospiců a hospicové péče v ČR. Financování je 

několikazdrojové, zařízení tak hledají více zdrojů finančních prostředků, které pokryjí 

jejich péči. Zdroji jsou zpravidla (v závorce uvádím procentuelní rozložení zdrojů v 

Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, rok 2007):  

 a) Platby zdravotních pojišťoven – hospice získávají platby od zdravotních    

         pojišťoven za služby poskytnuté ve svém zařízení. Jak jsem již zmínil dříve,  

      ovšem na úrovni nákladů na ošetřovatelské lůžko. Platby dostávají zařízení v  

      předem známých a daných termínech, docházejí na jejich účty (42% zdrojů, 8  

      168 551,- Kč). 

 b) Dotace ministerstev (nejčastěji MPSV ČR, MZ ČR) – ministerstva dotují  

     služby, které jsou z jejich dotačních titulů podporovány. Jedná se například i o  

     mnohé doplňkové služby. Ministerstva jedním z větších finančních zdrojů pro  

     hospice. Činnost je ovšem podmíněna napsáních projektů a jeho schválením  

     úředníky dotyčných ministerstev. Dotace ministerstev přicházejí buď   

       jednorázově (do určité výše dotace, dle smyslu jejího poskytnutí) či v předem 

        známých čtvrtletních platbách na účet zařízení (18% zdrojů, 3685 000,- Kč). 

 c) Dary fyzických osob – dary fyzických osob jsou jedním z klíčových zdrojů  

     hospicových zařízení. Slouží k doplnění finančních zdrojů pro poskytování  

    služeb. Ačkoliv je jejich získání značně nejisté, jejich výše velmi významně  

    ovlivňuje rozpočet hospiců. Nejčastěji se jedná o finanční dary terminálně  

    nemocných pacientů či jejich blízkých osob. Druhou skupinou, jež poskytne  

    dobrovolně finanční prostředky, jsou sympatizanti s myšlenkou hospicových  

    hnutí a to jak již soukromé osoby, nebo obchodní subjekty, vystupující jako  

    fyzické osoby (VZ 2007 Hospic Sv. Štěpána, 2008). (12% zdrojů, 2 374 528,-  

    Kč) 

 d) Platby pacientů – platby pacientů jsou další neopomenutelnou složkou příjmové 

    stránky rozpočtu hospicového zařízení. Do těchto plateb spadají platby za  

    sociální službou pacientů. Každý terminálně nemocný pacient platí určitou     

          sumu peněz – poměr na 1 den, který je stanoven hospice. Tuto částku lze ve    



 

 

        většině případů upravit dle aktuálních možností pacienta a jeho nejbližších.   

           Částka se individuální a liší se zařízení od zařízení. Hospice berou ohled na výši                       

     příjmu pacienta a to tak, aby vždy minimálně třetina zůstala. Platby pacientů v       

    Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích vypadají následovně:  

 

 

   Pacient s příjmem  Platba denně     Úhrn za měsíc 

                             do 4.000,- Kč       95,- Kč              cca 2.700,- Kč 

         od 4.000,- Kč do 5.000,- Kč                    100,- Kč                    cca 3.000,- Kč 

         od 5.000,- Kč do 6.000,- Kč                    120,- Kč                    cca 3.600,- Kč 

         od 6.000,- Kč do 7.000,- Kč                    140,- Kč                    cca 4.200,- Kč 

         od 7.000,- Kč do 8.000,- Kč                    160,- Kč                    cca 4.800,- Kč 

         od 8.000,- Kč do 9.000,- Kč                    180,- Kč                    cca 5.400,- Kč 

       od 9.000,- Kč do 10.000,- Kč                    210,- Kč                    cca 6.300,- Kč 

     od 10.000,- Kč do 11.000,- Kč                    230,- Kč                    cca 6.900,- Kč 

     od 11.000,- Kč do 12.000,- Kč                    250,- Kč                    cca 7.500,- Kč 

                            nad 12.000,- Kč                    280,- Kč                    cca 8.400,- Kč 

 

Upraveno dle „Jak je to v hospici s placením (Hospic Sv. Štěpána, Naše služby,  

http://www.hospiclitomerice.cz/, 14.6.2008)  

  

 V roce 2007 činili platby pacientů v Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích 9% zdrojů, 1 

747 924, Kč. 

 

 e) Zbylé zdroje – do této skupiny můžeme zanést veškeré ostatní zdroje, z nichž  

     hospice získávají finanční prostředky na svůj provoz. Jsou jimi např.: dary 

    právnických osob, dary měst a obcí, dotace Úřadů práce a jiných subjektů 

   (nadace, fondy, aj.), dárcovské sms, platby ubytovaných, půjčovné za   

            pomůcky, apod. (19% zdrojů, 3 647 463,- Kč) 

 

 Jak je patrno z výše uvedeného přehledu, nemohli by hospice poskytovat potřebné 

služby v takovém rozsahu či kvalitě, pokud by nebylo ostatních zdrojů – převážně 

soukromých subjektů a to jak právnických osob, fyzických osob, či jednotlivých 



 

 

samosprávných celků. Tyto tvoří velkou část příjmové části rozpočtu zařízení (viz výše 

příklad Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích). Ano, dokazuje to schopnosti hospiců a jejich 

pracovníků sehnat na svůj provoz také soukromé prostředky, což je chvályhodné. Ale také 

to znamená velkou časovou náročnost pro jejich získání, správu či případné vyúčtování. 

Jak patrno, velkou roli v soukromých subjektech, jež poskytují finanční prostředky, hrají 

Nadace a nadační fondy – jež ovšem na rozdíl od soukromých osob, zpravidla poskytují 

prostředky vázaně, na určitou službu či komoditu (např. na nákup vybavení hospice – 

polohovací postele, dezinfekce, aj.). Kdežto u soukromých osob je charakterističtější 

poskytnutí příspěvku na provoz hospice jako takového – tzn. ve prospěch aktuálně 

potřebného (nákup spotřebního materiálu, úhrada jiných služeb, aj.) (Česal, 2008). 

 

5.1.7.   Hospice a malá statistika 

 

 V této podkapitole se pokusím čtenáře seznámit se stručnou charakteristikou hospice 

za pomoci čísel a statistiky. Představovat jednotlivé hospice budu později, v kapitole 

věnované vzorku, se kterým jsem v této práci pracoval. Data, ze kterých zde vycházím, 

jsou data platná pro rok 2007. Pracuji s materiály (VZ) hospiců, jejichž Výroční zprávy 

jsem získal. Každý z grafů je doplněn o stručný textový komentář.  

 

Graf č. 1 Poměr financování hospicové péče – Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Financování fungování hospiců je velmi důležité. Již jsme si řekli, že je financování 

více zdrojové. Vzhledem k odlišnosti dělení jednotlivých zdrojů u jednotlivých zařízení 

jsem zvolil schéma patrné, viz výše – Graf poměru financování hospicové péče. Do sk1) 



 

 

Platby zdravotních pojišťoven spadají veškeré platby poskytnuté zdravotními 

pojišťovnami v ČR za poskytnutou péči. 2) Do grantů řadím především granty MPSV ČR 

a MZ ČR), do 3) Dary – řadím dary fyzických a právnických osob (včetně nadací). Do 

skupiny 4) Platby pacientů jsou zařazeny veškeré platby pacientů za poskytovanou péči a 

ve skupině 5) Ostatní – jsou např. Provozní dotace, výnosy z půjčovného, výnosy z 

pořádaných akcí, sbírek, apod.). Velmi podobně jsou na tom hospice v poměru plateb 

pacientů za služby, kdy jsou rozdíly naprosto minimální. Toto je nejspíše způsobeno 

srovnatelnou kapacitou hospiců, stejně jakou srovnatelnou obležností a výší stanovených 

poplatků. Tyto důvody mají na svědomí i podobné poměry v oblasti plateb zdravotních 

pojišťoven. Kde jsem ovšem shledal velké rozdíly, je oblast darů fyzických a právnických 

osob. Zde se poměr lišil až o 23%. Toto může být dáno managementem hospice a 

zaměřením na určitou skupinu zdrojů. Vyšší procento těchto zdrojů dává prostor pro práci s 

externími dárci, soukromými subjekty – k provazování spolupráce. Nižší poměr a naopak 

soustředění na platby pojišťoven poskytuje vyšší komfort z hlediska jistoty finančních 

prostředků.  

 

Graf č. 2  Pacienti podle diagnózy - Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích 

 

 

 

 

 

 

 

Tento graf nám ukazuje poměr onkologických a neonkologických pacientů na celkovém 

jejich počtu. Z daných čísel vidíme jasnou dominanci onkologických pacientů (pacientů s 

určitým druhem rakoviny). Mezi nejčastější onkologické diagnózy pacientů umístěných v 

hospicích patří Zhoubné nádory dolní části trávicího traktu, gynekologické, dále zhoubné 

nádory urogenitální či dýchacího ústrojí.  

  

Některá další statistická data, která se vztahují k roku 2007:  

- průměrná doba hospitalizace:  

- nejkratší doba hospitalizace: 1 den (většina fungujících hospiců) 



 

 

- nejdelší doba hospitalizace: 365 dní (Hospic sv. Lazara v Plzni) 

- průměrný věk pacientů: 

- poměr pacientů (muži:ženy):                                                                 

              - průměrná platba za lůžko 

  

 Jak bylo uvedeno již v začátku kapitoly věnující se hospicům a hospicové péči, v 

současné době je v ČR v provozu 15 hospiců (včetně mobilních a domovů pro seniory s 

hospicovou péčí). Česká republika je rozdělena do 14 samosprávních celků (kraje plus 

hlavní město Praha). V průměru bychom mohli říci, že co kraj to jeden hospic. Reálná 

situace je ovšem úplně jiná. Vzhledem k mnoha faktorům, jakými jsou například politické 

prostředí, dostatek prostředků pro založení a provoz, absence „zakladatelů/propagátorů“ a 

mnoho dalších, je situace s rozložením hospiců v rámci ČR velmi nerovnoměrná. V 

Karlovarském kraji neexistuje v tuto chvíli žádný hospic, v Ústeckém kraji v současnosti 

fungují dva (Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích a Hospic v Mostě). V Libereckém kraji 

nefunguje ani jediný hospic, ale usiluje se o vznik dvou – v Jablonci nad Nisou a Liberci. 

V kraji Plzeňském funguje jeden hospic – Hospic Sv. Lazara v Plzni. Stejně je na tom i 

kraj Jihočeský, kde funguje taktéž jeden hospic – Hospic Sv. Jana N. Nepomuckého v 

Prachaticích. Ve Středočeském kraji je právě dostavován Hospic Dobrého pastýře Čerčany 

(poslední úpravy) a provozována mobilní hospicová péče. V hlavním městě Praha jsou v 

chodu dva hospice (Cesta domů a Hospic Štrasburk v Praze). V Královéhradeckém kraji je 

hospic jediný – Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. V kraji Pardubickém se 

budují dva hospice – Hospic v Chrudimi a Dětský hospic v Malejovicích. V kraji Vysočina 

se uvažuje o vzniku hospice. Zatím zde poskytují Hospicové služby v sociálně 

zdravotnických zařízeních a doma (Hospicové hnutí – VYSOČINA). Jihomoravský kraj 

disponuje dvěma hospici – Hospicem Sv. Alžběty v Brně a Domem léčby bolesti s 

hospicem sv. Josefa v Brně. V Olomouckém kraji pomáhá jeho obyvatelům jeden hospic – 

Hospic na Svatém kopečku Olomouc. V Moravskoslezském kraji existují 3 subjekty – 

Hospic sv. Lukáše Ostrava, Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě a Mobilní hospicová 

jednotka. Poslední dva jmenovaní se zaměřují na poskytování domácí hospicové péče. A 

kraj poslední, Zlínský, disponuje jedním hospicem – CITADELA, dům hospicové péče ve 

Valašském Meziříčí.  

 Z předchozího odstavce můžeme vyčíst nerovnoměrné rozložení existujících 

hospiců. Toto se snaží řešit jednotlivé hospice rozšiřováním své spádové oblasti. Pokud 



 

 

mají volnou kapacitu, přijímá Litoměřický hospic i pacienty například z Prahy nebo 

Kladna.  

 

− počet krajů bez hospice: 3 (Karlovarský, Liberecký, Pardubický) 

− počet krajů s 1 hospicem: 7 (Plzeň, Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký,    

                               Vysočina, Olomoucký, Zlínský) 

− počet krajů s 2 a více hospici: 4 (Ústecký, Praha, Jihomoravský, Moravskoslezský)                                          

 

 Co se týká počtu hospicových lůžek - budeme-li brát v úvahu počet občanů ČR, 

zaokrouhleně 10 300 000 osob, pak zjistíme, že připadá jedno hospicové lůžko na 32 087, 

22 občanů, jinak řečeno 3,12 lůžka na 100 000 obyvatel. Tomu, kdo si pamatuje statistický 

předpoklad uvedený o několik odstavců výše je jasné, že jsme ani zdaleka v ČR nedosáhly 

onoho kýženého stavu, v průměru 5 hospicových lůžek na 100 000 obyvatel. 

 

5.1.8.   Práce s rodinou 

 

 Již o několik stránek předem jsem psal, že hospicová zařízení jsou specifická v práci 

s rodinou a blízkými terminálně nemocného pacienta či zemřelého. Hospic a jeho 

zaměstnanci začínají zpravidla spolupracovat s pacientem a jeho blízkými ve chvíli žádosti 

o informace nebo žádosti o přijetí pacienta do hospice. Zaměstnanci se snaží poskytovat 

úplné informace, které mají sami k dispozici. Pokud zaměstnanec neví, nebo zařízení, v 

kterém pracuje, není schopno poskytnout požadované služby, mělo by následovat 

nakontaktování jiného vhodného zařízení a žadatele o určitou službu. Vzhledem k zatím 

stále nízkému počtu hospiců v ČR se hospice „vzájemně znají“ a znají také paletu 

poskytovaných služeb, vzájemné možnosti.  

 První zásadní odlišností v péči mezi hospici a nemocnicemi (včetně LDN a NNP) je 

období, po které pracuje zařízení a jeho zaměstnanci s umírajícím a jeho blízkými. 

Nemocnice pracují s pacienty a blízkými především ve fázích Pre finem a In finem. To 

znamená, že v momentě, kdy zjistí s pacientem jeho diagnózu, začínají s ním pracovat na 

jejím odstranění, zmírnění či jeho léčení. Péče ovšem končí v okamžiku, kdy pacient 

zemře. Ze své, bohužel několikanásobné, zkušenosti v posledních dvou letech s umíráním 

v nemocnicích (respektive v jedné krajské nemocnici) mohu říci, že poslední okamžik, kdy 

jsem byl v kontaktu s personálem nemocnice, bylo den po úmrtí mých blízkých. Byli jsme 



 

 

vyzváni k co nejdřívějšímu vyzvednutí osobních věcí zemřelého. Tyto byli pokaždé 

přineseni v dostatečně velkém igelitovém pytli, nadepsaném jménem zemřelého. Následně 

se doručuje pitevní zpráva (byla-li prováděna). A tady právě má prim v péči o blízké v 

období Post finem hospic. Po úmrtí svého blízkého nejenom že můžete strávit nějaký čas s 

ním v soukromí, ale máte možnost promluvit si se zaměstnanci hospice, probrat svou 

situaci například s vrchní sestrou, sociální pracovnicí, řediteli či duchovním. Kontakt s 

hospicem ovšem nekončí odvozem osobních věcí zemřelého. Po několika měsících 

pořádají vybrané zřízení setkání s pozůstalými. Takováto setkání, jejich forma, četnost 

apod. se liší zařízení od zařízení. Vždy za určité uplynulé období jsou pozváni všichni 

pozůstalí, kteří byli s umírajícím a hospicem v kontaktu. Jedná se o setkání společenského 

charakteru, kde si mají pozůstalí možnost vyměnit zkušenosti, sdílet svou bolest, setkat se 

opět s personálem hospice, aj. Existuje mnoho osobních pohnutek, proč se tohoto setkání 

zúčastnit. Účast je čistě dobrovolná.  

 Další viditelnou odlišností v působení hospice a ostatních zařízení je jedna z 

proklamovaných zásad hospiců, na které staví své fungování, a to, že „v posledních 

chvílích nezůstane nikdo sám“. Hospice poskytují prostor pro návštěvu terminálně 

nemocného pacienta podle svých možností a dohody. Návštěvy v denní době jsou 

naprostým standardem. Návštěvy přes noc jsou po předběžné domluvy. Blízcí mohou 

využít například i možnosti ubytování, pokud ji hospic nabízí (např. Hospic Sv. Štěpána v 

Litoměřicích) přímo na pokoji nebo v připravených pokojích. Pokud nadejde „posledních 

chvilka“ pacienta, mohou takto být s ním, držet jej za ruku, být mu nablízku. Existuje také 

možnost dohody – pokud by se pacientovi náhle přitížilo, ozvou se zaměstnanci hospice 

rodinným příslušníkům a informují je o tomto. Pokud to podmínky a situace dovolují, je 

tato chvíle plně v režii pacienta a jeho bližních. Hospice samozřejmě myslí i na situaci, 

kdy umírající příbuzné nemá, nebo jsou velmi daleko a z různých důvodů nemohou být 

právě zde. V posledních chvílích bývá u umírajícího někdo z personálu hospice. Velmi 

často se stane, že si pacient oblíbí někoho ze zaměstnanců, kdo je jeho andělem (praxe v 

Hospici, 2005) a koho si přeje u svého skonu. Pokud to dovolí možnosti, je přítomen tento 

„anděl“(ať již změnou služby, či příchodem ve volném čase). Tato možnost je dle mého 

soudu dána množství pracovníků, kteří mají v dané době službu. Jejich počet je dostatečný, 

a pokud tak jeden z týmu pečujících tráví poslední chvíle s pacientem, neomezí chod 

zařízení a není ničím rušen.  

 Třetí odlišností hospice od ostatních zařízení je fakt, že se hospice starají také velmi 



 

 

často o sociální život svých pacientů. Pořádají pro ně některé společenské akce – ať již v 

rámci hospice s ostatními pacienty, tak i otevřené pro veřejnost (dny otevřených dveří, Den 

hospice, různé koncerty, aj.). Zaměstnanci tak například vyvezou zájemce z řad pacientů 

do společných prostor, do zahrady a např. spolu pálí čarodějnice, opékají vuřty, zpívají a 

mnohé další. Při organizování těchto akcí a při jejich samotném průběhu také velkou 

měrou pomáhají i dobrovolníci. Dobrovolníci mají ostatně nezastupitelnou roli ve všech 

institucích, ve kterých pracujeme s lidmi, ve všech pomáhajících profesích. Pro bližší 

seznámení s fungováním, realizací dobrovolnictví v hospicích a příbuzných aspektech si 

dovoluji odkázat na diplomovou práci Petry Mrázové – Realizace dobrovolnictví v 

hospicích (Mrázová, 2005).  

 Při hlubším zamýšlení nás napadnou některé další aspekty, jež mohou být více či 

méně odlišné v práci hospiců s rodinou a v práci ostatních zařízení, pečujících o terminálně 

nemocné. Tyto tři se mi ovšem zdají nejmarkantnější, vzhledem k absolvované praxi v 

hospici, následných návštěvách a setkávání s představiteli hospiců. Samozřejmě, 

společným jmenovatelem těchto odlišností a aspektem, který je umožňuje, je velikost 

hospicových zařízení a jejich idea. Hospice mají max. Do 30 lůžek (respektive 50, v Domě 

léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně). To je často ve velkém nepoměru k několika 

stovkám lůžek, jimiž disponuje nemocnice, či několika desítkám, jimiž disponují LDN a 

NNP. Kromě velikosti jsme si řekli a výše popsali důležitost idejí hospiců. Tyto ideje 

posiluje i fakt, že se s nimi zaměstnanci ztotožní, souhlasí s nimi a případně je berou za 

své.  

 

 

5.2.   Nemocnice, prostor pro péči o terminálně nemocné (včetně Nemocnice    

            následné péče) 

 

5.2.1.   Nemocnice a legislativa  

 

 Zdravotní péče jako taková je v ČR upravována právními předpisy. Jak je již patrno z 

pasáže o legislativě vztahující se k hospicům, je legislativa vztahující se k nemocnicím či 

zdravotní péči lépe propracovaná než ta, věnující se péči hospicové.  Základním právním 

předpisem, který upravuje zdravotní péči a zdraví lidu je Zákon o péči o zdraví lidu 

(Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 



 

 

obsahově velmi všeobecný upravuje základní charakteristiky péče o občany v oblasti 

zdraví, prevence aj. Nyní si uveďme další zákony, které se vztahují ke zdravotní péči, 

obzvláště o terminálně nemocné:  

 

− Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví – jež upravuje mimo jiné: práva a 

povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví či předcházení vzniku a 

šíření infekčních onemocnění. 

− § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění – upravuje daňovou oblast 

pro zařízení hospicového typu. Tento zákon nabyl účinnosti v červenci 1997 – respektive § 

22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, který v rámci české 

legislativy poprvé zmiňuje „léčbu paliativní a symptomatickou o osoby v terminálním 

stavu poskytovanou ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu“ coby péči 

hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Podle Marie Nikoličové (Nikoličová in 

Čermák, 2008) se jedná o zakotvení tohoto specifického druhu péče do legislativního 

systému. Do doby platnosti tohoto zákona byly výkony ošetřovacího dne v hospici 

poskytovány na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou pod tzv. náhradními kódy 

vyjadřujícími náklady spojené s jiným druhem lůžkové péče. V přijaté novele byl 

zpracován kód 00030 s novou cenovou kalkulací ošetřovacího dne, jež zohledňuje 

personální i lékovou náročnost hospicové péče. Pokud pojišťovny uzavřely smlouvy s 

hospici, pak byly často placeny jen jako LDN (tamtéž). 

 

 Existuje velké množství právních předpisů, které upravují zdravotní péči jako 

takovou. Pro zájemce si dovoluji odkázat například na webové stránky Zdraví a 

zdravotnictví http://www.zdrav.cz/web/zakony/zakony.htm kde najdete jejich přehled i se 

stručnou charakteristikou.  

 

5.2.2.   Financování nemocnic, propojení se státem 

 

 O několik stran dříve jsme měli možnost se stručně seznámit se způsobem a 

rozložením financování hospicové péče a chodu hospiců. Nyní bychom se měli blíže 

podívat na způsob financování zdravotnictví – konkrétně nemocnic, NNP a LDN. V ČR 

lze zdroje financí pro zdravotnictví rozdělit do tří základních skupin (Peková, Pilný 2002: 

250):  



 

 

1.statní rozpočet (potažmo krajské či obecní rozpočty) – část daňových výnosů 

2.výnosy z příspěvků na zdravotní pojištění (od pojištěnců, zaměstnavatelů, států) 

3.přímé platby od pacientů (za ošetření) 

 

 Nepřímo lze k tomuto výčtu přiřadit i financování od subjektů podnikajících v oblasti 

zdravotnictví – jedná se především o společnosti vyrábějící zdravotnický materiál či 

léčiva. Často se zaměřují na organizování vzdělávání zdravotníků (podpora odborných 

konferencí), dále může jít o „sponzorské dary“ vybraným zařízením, apod.  

 V ČR lze v roce 2008 rozdělit nemocnice podle zřizovatele do 4 základních skupin. 

Zařízení zřizovaná:   

  a) státem (např. fakultní nemocnice., Vojenská ústřední nemocnice) 

  b) krajem (např. Krajská zdravotní a.s.) 

  c) obcemi (např. Masarykova městská nemocnice Jilemnice)  

  d) soukromými subjekty (např. Českoněmecká horská nemocnice ve                     

     Vrchlabí)  

 

       Všechny výše uvedené skupiny subjektů získávají zdroje pro financování péče a svého 

chodu od zdravotních pojišťoven podle vykázaných výkonů (počet bodů), z rozpočtu 

krajského úřadu (na financování hospodářského provozu), z rozpočtu městského úřadu. 

Dále pak z vlastní činnosti (výroba krevních derivátů, služby prádelen, kuchyně pro 

veřejnost, aj.) a z ostatních zdrojů (např. sponzoři, dary, sbírky) a v neposlední řadě přímo 

od pacientů (za vybrané úkony, ošetření).  

 Nyní trochu předběhnu jednu z následujících podkapitolek o statistikách v 

nemocnicích a budu se věnovat základním statistickým údajům ve financování 

zdravotnictví- nemocnic. Následující tabulka nám ukazuje Stav veřejných výdajů ve 

zdravotnictví v roce 2006. Za rok 2006 se jedná o odborné odhady Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky ČR z roku 2006. Levá část tabulky nám ukazuje výdaje komplexně, 

pravá část výdaje přepočtené na osobu. Ve spodní části tabulky si můžeme všimnout 

vývoje veřejných výdajů zdravotnictví od roku 1995, a to v pětiletých intervalech. Z této 

časové osy je jasně patrný nárůst těchto veřejných výdajů. Lze si všimnout, že každý rok 

narůstají veřejné výdaje v přepočtu na obyvatele v průměru o 1000,- CZK. Tento trend 

zvyšujících se výdajů z veřejných rozpočtů se snaží pozitivně ovlivňovat Vlády ČR (a to 

jak za ministra Ratha, tak i za ministra Julínka). Trendem je zapojit občany více do péče o 



 

 

své zdraví, především o prevenci (UZIS, 2007). Ovšem drtivou většinu veřejných výdajů 

nesou na svých bedrech a jde přes účty zdravotních pojišťoven – a to 90,36 % (180 011 

000 000 CZK) veřejných výdajů na zdravotnictví roku 2006. O těchto více jak devadesát 

procent se dělí 9 subjektů – zdravotních pojišťoven, jež díky současné legislativě existují. 

Jsou jimi: Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP), 

Pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZP MVČR), Česká národní zdravotní pojišťovna (ČNZ 

pojišťovna), Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (HZP), Oborová zdravotní pojišťovna 

zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP), Revírní bratrská pokladna (RBP-ZP), 

Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (ZP ŠKODA), Zdravotní pojišťovna METAL-

ALIANCE (ZP MA). 

  

  Tab. č. 2   Veřejné výdaje na zdravotnictví (2006) 

 

    Převzato ze zdravotnická ročenka České republiky 2006  

(Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2007) 

 

 

 

5.2.2.1.   Fakultní nemocnice 

 

 Zvláštním případem v oblasti nemocnic a NNP jsou tzv. Fakultní nemocnice. Co to je 

fakultní nemocnice, jak se liší od jiných nemocnic?! Zákon č. 20/1966 Sb. nám říká, že 



 

 

fakultní nemocnice jsou základem pro výuku lékařských a farmaceutických fakult a 

dalších útvarů. Jako takové se zabývají poskytováním zdravotní péče, klinickou praktickou 

výukou a vědeckou, výzkumnou či vývojovou činností (§ 93 zákona č. 111/1998 Sb.). 

Fakultní nemocnice jsou zřizovány státem, potažmo Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Fakultní nemocnice jsou tak státními příspěvkovými organizacemi. Toto se jeví jako 

problém v současné době, vzhledem k problematice financování těchto nemocnic. V 

současné době je jen malá část finančních zdrojů dodávána přímo státním rozpočtem 

(Lékaři pro reformu, 2008a). Fakultní nemocnice získávají provozní prostředky z 

následujících zdrojů: platby zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči, 

grantové prostředky (financování vědecké činnosti, výzkumu, aj.), investiční dotace ze 

státního rozpočtu, prostředky z fondů EU, příspěvky MZ ČR, příspěvky MŠMT a dále 

příspěvky ze zvláštní hospodářské činnosti. Tyto fakultní nemocnice jsou velmi úzce 

navázány na chod vysokých škol, což působí problémy například ve vyjasnění kompetencí 

a zodpovědností, výši platu a mnohé jiné. V některých aspektech jsou odborníci podřízeni 

vedení příslušné fakulty, v jiných aspektech jsou naopak odpovědni managementu 

zdravotnického zařízení (tamtéž).  

 Fakultní nemocnice v rámci výuky provádějí mnoho velmi složitých zdravotních 

úkonů, často výjimečných a jako jedny z mála v oboru či regionu. Tyto zdravotní úkony, 

nemocniční péče, často i o terminálně nemocné pacienty (např. s nezvyklými chorobami, 

jež medici studují) jsou velmi nákladné a odebírají ze systému zdravotní péče velké 

množství finančních prostředků. Velmi nákladná bývá např. péče o kojence, aj. (proslulost 

ČR v péči o novorozence).  

 V letech 2007 a 2008 se objevují podklady pro reformu zdravotnictví, mezi jinými 

právě fakultních nemocnic. Bližší vysvětlení zdravotnické reformy můžeme nalézt 

například na webových stránkách Sdružení Lékaři pro reformu (Lékaři pro reformu 

2008b).   

  

 

 

5.2.2.2.    Rozdílnost v platbách pacientů v hospici a nemocnici 

 

 Při porovnání financování mezi zdravotní péčí o terminálně nemocné v nemocnicích 

a hospicích si můžeme všimnout rozdílu v míře zainteresovanosti pacienta na platbě – 



 

 

respektive příspěvku na léčení. Již bylo řečeno, že průměrná úhrada pacienta (příspěvek na 

péči) je mezi 95 – 280,- Kč/den, dle příjmu pacienta. Tyto finanční prostředky slouží k 

pokrývání nákladů, které na hospicové lůžko náleží. Vzhledem k legislativní 

nedostatečnosti v této oblasti jsou lůžka placena jako lůžka sociální. A právě tyto úhrady 

pro hospicové lůžko jsou nedostatečné. Proto se v hospicích pacient podílí na péči a úhradě 

dle předem daného sazebníku. Např. v Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích činili v roce 

2007 poplatky od pacientů 9 % zdrojů zařízení, tedy 1 747 924, Kč. I těchto 9 % zdrojů, 

podle Pavla Česala, ředitele hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích (Česal, 2008) velmi 

významně pomohlo k financování služeb hospice.  

 V nemocnicích se pacient na péči podílí formou tzv. regulačních poplatků. Dle 

zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění zákona č. 261/2007 Sb., 

o stabilizaci veřejných rozpočtu, § 12 písm. m) má pacient povinnost platit 

zdravotnickému zařízení regulační poplatky. Pokud ho této povinnosti právní norma 

nezprošťuje (viz §16a, odst. 2 a 3). §16a výše jmenovaného zákona uvádí druhy poplatků a 

účel jejich platby. Za pobyt v nemocnici se platí v současnosti 60,- CZK /den. Rozdíl mezi 

platbou terminálně nemocného pacienta v nemocnici a hospici může být tedy až 220,- 

CZK. Další rozdíly – platby jsou především za nadstandardní doplňky – péči (např. ortézy, 

apod.). Toto ale již nesouvisí s péčí o terminálně nemocné. Stále ale zůstává fakt, že i 

těchto 60 CZK za den péče v nemocničním zařízení by mělo napomoci stabilizaci rozpočtů 

v oblasti zdravotnictví, financování jednotlivých zařízení. Příspěvek pacientů u hospiců má 

stejnou ideu, vinou nekomplexního zákonodárství je ovšem mnohem více v úrovni 

důležitého zdroje pro poskytování služby jako takové.    

 

5.2.3.   Nemocniční péče o terminálně nemocné 

 

 Již víme, že péče o terminálně nemocné pacienty znamená péče o pacienty, jež jsou v 

posledním stádiu života, umírají. Jedná se časově o poslední kvalifikovanou péči. Jako 

taková probíhá tato péče napříč většinou oddělení v nemocnici. Pokud bychom brali v 

potaz skladbu pacientů v hospicích dle diagnóz a vycházeli z ní, je možné se domnívat, že 

tento typ péče je nejčastěji poskytován na odděleních Onkologie, Neurologie, Chirurgie, 

Jednotka intenzivní péče či Anesteziologicko resuscitační jednotka. Nevýhodou nemocnic, 

jak jsem již naznačil v kapitole o hospicích, jsou kapacity nemocničních zařízení. Myslím 

tím např. počet lůžek na pokoji či návštěvy kdykoliv v průběhu 24 hodin, aj.  



 

 

 Jakýmsi specifikem jsou nemocnice následné péče (NNP). Již dříve jsem zmínil, že 

Hlavním účelem organizace je poskytování specializované ústavní péče zaměřené 

především na doléčení a ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími 

dlouhotrvajícími chorobami. Tyto typy nemocnic se zaměřují na doléčování zranění a na 

rehabilitaci poúrazových či jiných stavů. Mnoho lidí zaměňuje NNP s Léčebnami 

dlouhodobě nemocných (LDN). LDN jsou charakterizovány „poskytováním léčebné, 

léčebně rehabilitační, ošetřovatelské lůžkové a ambulantní péče s geriatrickým zaměřením, 

pacientům se stanovenou diagnózou, u kterých došlo ke zvládnutí akutního onemocnění a u 

nichž nelze důvodně očekávat zvrat stability zdravotního stavu vyžadující akutní lůžkovou 

péči, a to do té doby nebo v těch případech, pokud tuto zdravotní péči nelze nebo není 

účelné poskytovat ambulantně či v lůžkových zařízeních sociální péče“ (LDN NEJDEK, 

2008). Z právě uvedeného je patrné, že LDN se specializují na pacienty, u nichž se 

nepředpokládá zvrat zdravotního stavu, jeho zlepšení. V mnoha případech tak pacienti 

dožívají a umírají v LDN, tak, jak se vyvíjí jejich zdravotní stav.  

 

5.2.4.   Nemocnice a statistika 

 

 V této podkapitolce se pokusím seznámit čtenáře se základní statistikou u nemocnic a 

s vazbou na terminálně nemocné pacienty (stejně tak jako tomu bylo v části této práce 

věnované hospicům).  

 Následující graf nám podává celkový přehled zdravotnických zařízení v ČR. V 

tabulce nás zajímají údaje především v prvním sloupci Druh zařízení, ve sloupci druhém 

počet zařízení od každého druhu a ve sloupci pátém, který udává počet lůžek.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tab. č. 3   Přehled počtu zařízení dle typu, lůžek, počtu lékařů – rok 2006 

 

    Převzato ze zdravotnické ročenky České republiky 2006 (Ústav zdravotnických 

informací a statistiky ČR, 2007 

 

 Předchozí tabulku si dovolím doplnit informací o počtu fakultních nemocnic, o 

kterých jsem psal v předchozí podkapitolce. Dle mapky (příloha č. 6) si můžeme všimnout, 



 

 

že v ČR je k 31.12.2006 celkem 11 fakultních nemocnic (z celkového počtu 191 nemocnic 

s lůžkovou a ambulantní částí). Jsou jimi:  

 

           Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní  

        nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní  

                Thomayerova nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice U svaté              

     Anny, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní   

               nemocnice Plzeň a Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

 

 Pokud srovnáme síť rozložení hospiců a Fakultních nemocnic jako speciálního typu 

nemocničního zařízení, zjistíme, že fakultní nemocnice jsou rozleženy ještě více 

nerovnoměrně než hospice. Například nenalezneme ani jednu v Ústeckém, Libereckém či 

Karlovarském kraji, dále pak v Jihočeském či kraji Vysočina. Fakultní nemocnice jsou 

často centralizovány poblíž jednotlivých fakult vysokých škol (v Praze nalezneme 5 

fakultních nemocnic - Všeobecná fakultní nemocnice Praha, Fakultní nemocnice v Motole, 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní 

Thomayerova nemocnice). Druhou lokalitou centralizace je Brno – 2 fakultní nemocnice 

(Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice U svaté Anny) (viz příloha číslo 6). 

Obzvláště pražské fakultní nemocnice tak mají jako spádovou oblast celé Čechy.  

 Pokud se podíváme na síť hospiců, v porovnání se sítí nemocnic následné péče 

zjistíme, že rozložení sítě NNP je velmi nerovnoměrné, stejně jako u hospiců. V ČR bylo k 

31.12.2006 celkem 27 zařízení označených jako Nemocnice následné péče (NNP) (viz 

příloha č. 6). A právě NNP jsou svými poskytovanými službami blíže hospicům. NNP 

zajišťují následnou lůžkovou zdravotní péči potřebným pacientům. Hlavním účelem 

organizace je poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na doléčení a 

ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími dlouhotrvajícími chorobami. Jedná se 

zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty 

dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, 

pacienty v bezvědomí i pacienty v terminálním stádiu onemocnění (NNP Ryjíce, 2008). To 

ovšem v některých případech znamená i ošetřovatelskou péči u terminálně nemocných 

pacientů, jež nepotřebují zdravotní péči „klasické“ nemocnice. Stejně jako sít hospiců je 

síť NNP velmi nevyrovnaná. Žádnou nemocnici následné péče ve své oblasti nemají např. 

Liberecký či Karlovarský kraj, Hradecký kraj, dále pak kraj Vysočina a Moravsko-slezský 



 

 

kraj. Nejhustší síť nemocnic následné péče je, mimo hlavní město Prahu (celkem 6), v 

kraji Ústeckém (celkem 8 – např. NNP Most p.o., NNP Ryjice, p.o., NNP Litvínov, aj). 

NNP mají stejně jako hospice určenu primární spádovou oblast v okolí, ve kterém fungují. 

Např. NNP Most má primární spádovou oblast města Mostu a Litvínova. V případě volné 

lůžkové kapacity ovšem přijímá pacienty i z jiných částí kraje, republiky.  

 

5.2.5.   Práce s rodinou 

 

 Samozřejmě i v nemocnicích a nemocnicích následné péče se pracuje s rodinami 

pacientů v terminálním stádiu. Rodinu nelze při péči o terminálně nemocného pacienta 

vynechat zcela. Vždy je v tomto procesu do určité doby a míry přítomna. Rozdílem od 

hospiců a jejich práce s rodinami a nemocnic a NNP je ovšem fakt, že tato spolupráce s 

rodinou v nemocnici a NNP zpravidla končí úmrtím terminálně nemocného pacienta, jeho 

předáním pohřební službě a předáním osobních věcí pozůstalým. Pokud si to pacient přeje, 

je s rodinou spolupracováno již ve fáze Pre finem, od okamžiku zjištění diagnózy, případně 

počátku léčby. Do péče bývá v některých případech zapojena i rodina (převážně pokud se 

jedná o ambulantní péči). Pokud terminálně nemocný pacient svolí, je rodina/blízcí 

přizvána k léčbě hned od začátku, je informována o jejím průběhu, může se dotazovat (jen 

přímý nejbližší, uvedeni výslovně pacientem, zákonným zástupcem). Nejbližší se také 

účastní potřebných školení pro péči o pacienta, je-li toto žádoucí. Jsou potřebně 

proškoleni. I zde je zásadním zdravotní stav pacienta a rozhodnutí jeho ošetřujícího lékaře 

či lékaře právě konající službu.  

 Výraznou výhodou u hospiců je možnost navštívit terminálně nemocného pacienta 

prakticky kdykoliv. Toto u nemocnice není ve většině případů možné. Nemocnice je 

obsahově i službami opravdu velkou institucí, jež vyžaduje mnohem větší strukturovanost 

a systém v práci, podmínkách, ale i od samotných pacientů a návštěvníků. Limitujícím 

faktorem u nemocnic a nemocnic následné péče bývá velmi často otvírací doba – neboli 

návštěvní hodiny. Tyto hodiny jsou vyhrazeny pro návštěvu pacientů, včetně terminálně 

nemocných. Výjimky v těchto návštěvních hodinách může provádět primář příslušného 

oddělení, vedoucí lékař či ředitel zařízení.  

 Pokud se stav pacienta přesunul do fáze In finem, fáze samotného umírání je jen na 

uvážení ošetřujícího lékaře, případě lékaře službu konajícího zdali dovolí blízkým být s 

umírajícím pacientem pospolu. Ovšem pokud k této situaci dochází v nočních hodinách, 



 

 

mají v drtivé většině případů blízcí smůlu. O skonu svého blízkého bývá zvolená osoba 

informována nejčastěji následný den a to několika možnostmi – tzv. telegramem, 

telefonním hovorem či až při osobní návštěvě. Avšak ani toto nebývá pravidelností. Zde si 

dovolím uvést několik osobních případů, jež se mi staly v posledních 30 měsících a jež 

ilustrují mou přímou zkušenost s umíráním v nemocnicích (v obou případech se jedná o 

jedno a totéž zařízení.  

 

Případ první: jím bylo úmrtí blízkého přítele mé matky. Ve svém pokročilém věku byl převezen se zdravotními 

komplikacemi do krajské nemocnice. Téměř 14 dnů měl skoro každý den přítomnu návštěvu (ať už z rodiny či 

naší strany). Ovšem jednoho dne jej jela navštívit v odpoledních hodinách matka, tak jak byli domluveni. O 

tom, že její blízký přítel zemřel, se dozvěděla až při příjezdu do zařízení. Když jej nenašla na pokoji, dotázala 

se zdravotních sester, které jí obratem sdělili, že pacient zemřel a ihned ji přinesly osobní věci v igelitovém 

pytli. Bylo ji sděleno, že pacient zemřel již v 2:30 ráno toho dne. Toto jednání se všem zúčastněným jevilo 

jako velmi necitlivé. Poté co se matka psychicky zhroutila, po cca 60 minutách (dle slov zdravotní sestřičky, 

která mne kontaktovala) jsem měl hovor na účet volaného, kdy mi bylo sděleno, abych si přijel vyzvednout 

matku, že již hodinu sedí a neustále pláče ve společenské místnosti, kde se setkávají návštěvy a pacienti a že 

se cítí „nesví“.  

 

Případ druhý: po velmi rychlém zhoršení zdravotního stavu byl můj bratr převezen do krajské nemocnice. 

Nejprve na oddělení chirurgické, kde byl 4 dny a prošel různými vyšetřeními i laparoskopickým (prohlídka 

vnitřních orgánů na základě problémů, kterými trpěl). Poté byl přeložen na infekční oddělení, jelikož nebyla 

známa jeho diagnóza. Zde po 14 dnech zemřel v brzkých dopoledních hodinách. O úmrtí jsme se ovšem 

dozvěděli od lékaře jedné z Pražských specializovaných nemocnic, se kterým jsme zařizovali převoz bratra. 

Jaký šok byl ve chvíli, kdy jsme si následující den jeli vyzvednout osobní věci bratra, opět nám byly předány 

ve velkém igelitovém pytli se jménem a přítomný lékař se nás ihned po popřání upřímné soustrasti snažil 

vyprovodit z oddělení. V té době nám nebyl schopen ani říci, co se stalo. Od této chvíle byl jediný a následný 

kontakt s nemocnicí ve chvíli, kdy jsme byli seznámeni s pitevní zprávou, která byla zaslána bratrově 

„obvodní“ lékařce.  

 

 A právě zde, ve fázi In finem a Post finem (v době po skonu pacienta) můžeme 

vysledovat rozdílnost v přístupu nemocničních zařízení a hospiců. Jak již bylo zmíněno 

dříve, v podkapitolce Práce s rodinou (kapitola věnovaná hospicům), hospic se právě 

zaměřuje na péči v období In finem (zde připomínám onu jednu ze zásad hospiců – žádný 

člověk nezůstane v poslední chvíli sám) ale i Post finem Již byla zmiňována možnost být s 

umírajícím v jeho poslední chvíli (pokud neexistují určité objektivní překážky), stejně jako 

následná setkávání s pozůstalými, poskytování duchovní i sociální péče. Právě při návštěvě 



 

 

litoměřického hospice a konzultaci s jeho řiditelem Pavlem Česalem (Česal 2008) jsem 

měl tu možnost být zprostředkovaně svědkem jedné situace.  

 

Příběh: Při čekání na přijetí u pana Česala (v dubnu 2008, ředitele) mne na chodbě pomalou chůzí míjela 

skupinka lidí, v doprovodu jedné ze sestřiček hospice. Ze zaslechlé konverzace jsem pochopil, že se jednalo o 

členy rodiny, kterým v nočních hodinách zemřel blízký člověk. Posadili se vedle mne v prostoru vstupního 

vestibulu a děkovali sestřičce, že spolu s nimi byla u toho, když jejich blízký umíral a hlavně, že jim dali 

vědět (nejspíše telefonicky) tak, aby mohli být i oni přítomni. I když většina ze skupinky brečeli, sestřička a 

posléze i paní „vrátná/prodávající v místním obchůdku“ se jim věnovala – a to po celou dobu cca 20 minut, 

co jsem čekal na přijetí u pana ředitele.  

 

 Byl bych rád, kdyby mi tyto tři výše uvedené příběhy i celá tato podkapitola pomohla 

vykreslit odlišnost v péči o umírajícího pacienta v hospicích a nemocnicích – ve fázích In 

finem a Post finem. Právě přístup a možnosti, kterými dané zařízení disponují, stejně jako 

ztotožnění jejich zaměstnanců s posláním organizace, ve které pracují, přispívají k této 

péči, k důstojnosti i tvorbě úsudku o daném zařízení (velmi často vztaženo k veškerým 

zařízením stejného typu).  

 

 

5.3. Rozdíly mezi neziskovými a příspěvkovými organizacemi v oblasti péče o   

        terminálně nemocné 

 

 V předešlých dvou podkapitolách zaměřených na hospice, jež jsou v ČR 

neziskovými organizacemi a na nemocnice, LDN a NNP, jež jsou v ČR organizacemi 

příspěvkovými či ryze soukromými, jsem seznamoval s jejich charakteristikami a 

specifiky. V následujících pár řádcích se pokusím shrnout základní rozdíly, jež byly 

popsány na předchozích stránkách. Pro lepší orientaci uvádím tematické skupiny ve 

stejném pořadí.  

 

1) Legislativní prostředí 

 Jedním ze zásadních problémů byla ještě v nedávné době absence neexistující 

jakákoliv legislativa, která by upravovala hospicovou péči jako takovou. Již relativně 

dlouhou dobu existuje zákon, jenž upravuje péči o zdraví jako takovou (Zákon č. 20/1966 

Sb., o péči o zdraví lidu). K první legislativní úpravě hospicové péče se dostalo ve formě 



 

 

doplnění zákona č. 48/1997 Sb. §22 písm. a, kdy byl zákon doplněn o následující znění: 

„Léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve 

speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu." Toto je jediná ze dvou legislativních 

úprav péče hospicového typu v ČR. Druhou je novela Zákona o veřejném zdravotním 

pojištění, § 22 o Zvláštní ambulantní péči, kde se dostala do zákona vedle lůžkové, také 

mobilní paliativní péče (domácí hospic). Vzhledem k tomu, že dle zákona nemocnice 

doposud hospicovou péči dle zákona neposkytovali, měli fungování v této oblasti mnohem 

jednodušší. Legislativní nedostatečnost způsobuje také potíže se sháněním financí pro 

poskytování služeb, znevýhodňuje hospice v jednání s pojišťovnami a mnohé další. 

Doufejme, že česká legislativa v co nejkratší době upraví hospicovou péči legislativně 

dostatečně tak, aby její fungování usnadnilo všem zařízením, i nestátním.  

 

2) Ekonomické prostředí  

 Ekonomické prostředí ovlivňuje oblast zdravotnictví i přímo hospicové péče, 

paliativní medicíny velmi zřetelně. V tomto směru jsou nestátní zařízení v nevýhodě oproti 

zařízením státním (krajským či městským). Zařízení státní (např. fakultní nemocnice) a 

zařízení krajská a městská jsou zařízení příspěvkovými. Některá z nich byla 

transformována na akciové společnosti (např. Krajská zdravotní a.s. V Ústeckém kraji). V 

případě příspěvkových zařízení to ovšem znamená, že tato zařízení získávají peníze na 

poskytování péče od pojišťoven, ale také od svého zřizovatele. Jsou tedy méně svázané 

hledáním finančních prostředků a partnerů, jež by umožnili po finanční stránce jednodušší 

fungování. Organizace neziskového sektoru poskytující hospicové služby se orientují na 

následující finanční zdroje:  

 a)  platby zdravotních pojišťoven (za poskytnuté služby),  

 b) dotace ministerstev (nejčastěji MPSV ČR, MZ ČR) – doplňkové služby,    

                       podmíněné zpracováním a schválením podaného projektu,  

 c) dary fyzických osob (jeden z klíčových zdrojů zařízení, kterým pokrývají  

                širokou škálu nákladů) – typické nejistým získáním, ale za to s výrazným  

                       objemem v rámci rozpočtu zařízení,  

 d) platby pacientů – v tomto případě se nejedná o platby pacientů ve smyslu  

              nadstandardní péče, ale ve smyslu příspěvku na úhradu sociálních služeb  

                  pacientům. Každý terminálně nemocný pacient platí určitou sumu peněz –   

                      poměr na 1 den, který je stanoven hospice. Tuto částku lze ve většině případů                                           



 

 

cccccccccc    upravit dle aktuálních možností pacienta a jeho nejbližších. Částka je indivi-  

              duální a liší se zařízení od zařízení. 

           e) zbylé zdroje – do této skupiny můžeme zanést veškeré ostatní zdroje, z nichž 

              hospice získávají finanční prostředky na svůj provoz. Jsou jimi např.: dary 

              právnických osob, dary měst a obcí, dotace Úřadů práce a jiných subjektů   

  

 Nezisková zařízení oproti státním nebo soukromým vynakládají více energie na 

získání finančních prostředků na své aktivity. O to více se u nich vyvinula schopnost 

pracovat s individuálními i firemními dárci, ale také se zdokonalují i ve fundraisingových 

aktivitách.  

 

3) Práce s terminálně nemocným pacientem a práce s rodinou 

 Do tohoto bodu jsem spojil obě témata, jelikož k sobě mají velmi blízko. Pokud 

bychom se na problematiku práce s terminálně nemocným pacientem podívali 

jednoduchým pohledem, lze říci, že je základní rozdíl v možnostech a přístupu personálu a 

zařízení jako takového k pacientovi a jeho blízkým. Toto je velmi ovlivňováno 

technickými prostředky zařízení, historií vývoje a mnoha dalšími faktory.  Rozdílem od 

hospiců a jejich práce s rodinami a nemocnic a NNP je fakt, že tato spolupráce s rodinou v 

nemocnici, LDN a NNP zpravidla končí úmrtím terminálně nemocného pacienta, jeho 

předáním pohřební službě a předáním osobních věcí pozůstalým. V hospicech, jež jsou v 

ČR jen jako nezisková zařízení občanského sektoru, spolupracuje personál a zařízení od 

fáze Pre finem až po fázi Post finem. Nejen že poskytují blízkým dostatek času pro 

rozloučení se se zemřelým, ale pracují nadále i s pozůstalými. Ať už se jedná o setkání 

pozůstalých, pořádání tematických seminářů či o psychologickou pomoc. To může být 

jeden z důvodů, proč se stávají hospice stále žádanější, ve smyslu strávení posledních chvil 

v takovémto prostředí. Hospice jsou často úplně nové stavby. Některé vznikly přestavbou 

již existujících prostor. Přesto umožňují poskytnout umírajícímu i blízkým jistý komfort. 

Pokoje jsou zpravidla po jednom, maximálně po dvou a poskytují tak dostatek soukromí. 

Většina hospiců také disponuje ubytovacími kapacitami pro blízké. Toto právě u státních 

(krajských či obecních) nemocnic není často typické. Jiné to je mnohdy u čistě 

soukromých nemocnic, které se snaží poskytovat komfort všem svým návštěvám.  

 Hospice také disponují větším počtem zaměstnanců, v poměru k počtu pacientů. To 

umožňuje strávit s pacienty více času, věnovat se jim více, než to dovolují nemocniční 



 

 

zařízení a jejich podmínky.  

6.   Média jako prostředek komunikace se společností (se zvláštním důrazem na tisk) 

 

 Důležitou roli ve vnímání jakéhokoliv poznatku a veřejně známého faktu hrají 

důležitou roli média. Média mají neuvěřitelnou schopnost ovlivňovat a v některých 

případech dokonce i formovat myšlení jedince i skupiny lidí. Mezi základní média 

zařaďme tisk, rozhlas, televizi a jako speciální druh i internet. Média jako televize jsou 

vhodnější pro formování celospolečenského mínění, po celé ploše republiky (v našem 

případě). Pokud uspějí, vyvolávají celospolečenskou diskuzi nad daným tématem a ono se 

tak „hýbe“. Znamená to, že situace okolo daného tématu má nějaký vývoj. Média jako tisk, 

a rozhlas, obzvláště ve svých lokálních mutacích, mohou významně ovlivňovat dění a 

myšlení v dané oblasti. Zvláštním typem média je internet. Internet díky svému rozšíření a 

„všudypřítomnosti“ poskytuje v neuvěřitelně krátkém čase možnost společenské 

konverzace nad určitým tématem. Internet vyniká především svou rychlostí a rozšířením. 

Stává se stále dostupnější a šíření informací za pomoci tohoto média není ve většině 

případů nijak náročné (ať již finančně, časově či prostorově).  

 Záměrně jsem do své práce zahrnul rozbor mediálních výstupů z tištěných novin, 

lokálního i celorepublikového charakteru.  

 

6.1.   Proč právě zvláštní důraz na tisk?! 

 

 U nové instituce, kterou bezesporu hospic v ČR stále je, a který je ve společnosti 

stále tak sporadický, hrají důležitou roli média – obzvláště tisk. Tisk má svou moc v 

lokálních měřítkách – a právě hospice jako zařízení jsou stále institucí lokálního 

charakteru. Pomáhají tak ke zvyšování povědomí o těchto zařízeních v dané komunitě.  A 

toto je důležité pro kladné přijetí daného nového subjektu – které napomáhá jeho 

budoucímu fungování, možnému rozšíření a dalšímu vývoji v rámci komunity. A právě 

lokální rozmístění hospiců a smýšlení a spolupráce dané komunity, včetně politického 

spektra ukazuje na silnou krajovou odlišnost v tomto přístupu. Abych mohl poukázat na 

současnou pozici a vnímání hospiců v ČR, jsem se zaměřil především na tisk.  

 U mediálních výstupů v podobě novinových článku jsem se zaměřoval na:  

− jejich četnost v roce 2007 

− téma, kterým se článek zaobíral 



 

 

− okolnostmi článku (komunikace s médii, apod.).  

 Některé z vydaných novinových článků jsem jako autor této práce byl schopen 

podchytit v lokálním tisku Ústeckého kraje a celostátních médiích sám. V případě 

ostatních krajů jsem oslovil ke spolupráci většinu hospicových zařízení – kritériem pro 

výběr byly:  

− zařízení bylo v provozu alespoň část roku 2007 

− mělo k dispozici ošetřovatelskou část (funkční). Byla vyloučena zařízení typu   

                 nadační fond Klíček, aj.  

− poskytovalo pobytové služby (byla vyloučena zařízení poskytující domácí   

                 hospicovou péči) 

− na webu, či v registru bylo jasně a patrně uvedeno kontaktní číslo na zařízení.  

                 Vzhledem k citlivosti tématu jsem nevolil možnost e-mailového kontaktu.  

 

 V následující podkapitole budu reflektovat současnou situaci v oblasti spolupráce 

hospicových zařízení a médií a pokusím se navrhnout vhodná řešení v podobných, 

globálně pojatých případech.  

 

 

6.2.   Vztah hospiců a tisku 

 

 Jak již bylo řečeno o několik řádků výše, spolupráce neziskových organizací s médii 

je velmi důležité. Pokud dokáží organizace s médii a zástupci efektivně komunikovat, 

mohou je využít k získání různých zdrojů pro svou organizaci - ať již personálních, 

ekonomických či informačních. Tyto získané zdroje jsou pak zpravidla velkým přínosem 

pro chod zařízení a poskytování hospicových služeb v požadované kvalitě.  

 

6.2.1.   Tematický obsah novinových článků 

 

 Pro potřeby této práce jsem využil mé reflexe mediální situace v oblasti tisku, 

zaměřeného na problematiku hospicové péče a paliativní medicíny. Pro snazší orientaci 

jsem rozdělil tematické okruhy na následujících 7 – dle jejich aktuálnosti. Jejich přehled 

uvádí, co se počtu týká, následující tabulka. Některé články byly multitematické – každé 

toto téma, pokud bylo v článku věcně diskutováno, je počítáno zvlášť. Z tohoto důvodu je 



 

 

možné, že pozornému čtenáři neunikne, že nesouhlasí počet zveřejněných článků s počtem 

článků, věnovaných danému tématu.  

 

 Tab. č. 4 Počet novinových článků, dělených dle tématiky 

 

Téma novinových článků Počet článků na dané téma v roce 2007 

Hospic/paliativní medicína a péče 11 

Chod hospice, jeho život 15 

Příběh konkrétního klienta 7 

Dobrovolnictví a hospic 4 

Vztah k veřejnosti 30 

Historie hospiců/etika 4 

Eutanázie 2 

 

  

 Z výše uvedené tabulky je patrné výrazné vybočení 3 témat co do počtu uvedení v 

novinových článcích, a to: Vztah zařízení k veřejnosti, Chod hospice, jeho fungování a 

Všeobecné informace o hospicích.  

 V článcích braných v potaz byly nejčastěji pod tématem vztah k veřejnosti 

diskutovány Dny otevřených dveří jednotlivých zařízení, spolupráce s veřejnou sférou a 

samosprávou – ať už finanční či jiná podpora, uzavření partnerství a mnohé další. Dále je 

jedná např. o akci Šikovné ruce (Hospic Sv. Anežky České – celkem 5 článků), benefiční 

koncerty ve prospěch hospiců (Hospic Sv. Štěpána, Hospic Sv. Anežky České (celkem 7 

článků). Vzhledem k množství článků a chování hospiců lze usuzovat na fakt, že hospice 

opravdu chápou úlohu a důležitost využívání médií pro komunikace směrem k veřejnosti. 

Pro organizace je zviditelnění v tisku určitou formou institucionálního PR, které může mít 

několik výhod. Za prvé se zviditelní organizace sama – dovídá se o ní širší spektrum 

obyvatel, vchází do podvědomí činnost, kterou vykonávají. Druhým přínosem může být 

získání nových zdrojů – ať jich finančních v podobě peněz, partnerství, ale i lidské zdroje 

– ve formě dobrovolníků, nových zaměstnanců, apod. Třetím přínosem, jenž je v rovině 

globální, je zvyšování povědomí o hospicích a hospicové péči, což je jedním ze základních 



 

 

cílů hospicových sdružení. S prosazováním této myšlenky souvisí také zbylá dvě témata, 

jež byla v novinových článcích hojně diskutována - Chod hospice, jeho život a 

Hospic/paliativní medicína a péče 

 Nízký počet článků vztahujících se k eutanázii, jež bývá s hospici velmi často 

spojována, dokazuje ošemetnost tohoto tématu a nevyhraněnost postojů k eutanázii. Blíže 

k otázce eutanázie se může čtenář dočíst v první kapitole této práce. Nezbývá než doufat, 

že společnost nalezne prostor a cestu k diskuzi o problematice eutanázie. Pokud mohu 

mluvit za sebe, ve skrze s eutanázií souhlasím. Ovšem, jako většina zainteresovaných, 

řeším etické otázky eutanázie, pravidla její aplikace a postoj.  

 Velmi emotivně působí příběhy konkrétních lidí, lidí, kteří bývají sousedy čtenářů, 

známými či dokonce i blízkými. Zde jsou čtenáři konfrontováni s něčím reálným, co si 

mohou sami zjistit a snáze si k tomu vytvořit postoj.  

 

6.2.2.   Ukázky konkrétních vztahů hospiců a tisku 

 

 Velkou otázkou vztahu hospiců a tisku je forma jejich spolupráce, to jak funguje 

komunikace mezi těmito subjekty, její specifika. V tomto případě se zaměřím na popis 

komunikace mezi jednotlivými zařízeními, které se mnou kooperovali, a tiskem.  

 

1. Hospic Svatého Štěpána v Litoměřicích 

 Hospic Svatého Štěpána v Litoměřicích je zřejmě jakýmsi prototypem fungující 

spolupráce mezi zařízením a obzvláště lokálním tiskem. Z rozhovorů s Pavlem Česalem, 

ředitelem hospice jsem se dozvěděl, že místní Deník Litoměřicka (Součást deníků 

Bohemia) spolupracuje velmi aktivně. Pokud potřebuje hospic otisknout některý článek, 

informovat o určité akci, domlouváme a ve většině případů je jim vyhověno. Pokud ten 

den není možné článek otisknout, je otisknut v nejbližší možné době. V rámci deníků 

Bohemia funguje přebírání lokálních článků mezi jednotlivými redakce a mutacemi. V 

jejich případě je situace dokonce taková, že redaktoři sami volají, v případě, že mají volné 

místo ve vydání, s nápadem na článek. Po této stránce je Pavel Česal spokojen.  

 Česalovi ovšem vadí (Česal, 2008), že redaktoři nemají povinnost posílat články k 

autorizaci. Obzvláště u redaktorů ze zájmových časopisů jej mrzí, že článek, který je 

sestaven, otázky na které odpovídá, i jeho personál, jsou často pokrouceny či vytrhnuty z 

kontextu. Celý článek poté vyznívá naprosto jinak, než byl jeho účel. V některých 



 

 

případech si dokonce Česal myslí, že toto může být danému zařízení k/ke škodě.  

 S čím se setkávají v Litoměřicích je jev, který je patrný i v jiných zařízeních – 

propagace donátora – ve spojení s poskytnutým darem. Litoměřický hospic byl vybrán v 

rámci projektu, který podal ke společnosti ČEZ, a.s. Ten jej schválil a namontoval sluneční 

kolektory na střechu hospice. Poté se objevilo v horizontu 3 měsíců celkem 5 článků 

věnujících se tomuto tématu – některé ve veřejném tisku, jiné ve firemních časopisech. 

Toto chápu jako jasnou propagaci sponzorského daru a aktivit uvedené společnosti a jako 

silné institucionální PR.  

 V celkovém pohledu je ovšem Česal spoluprácí s médii, tiskem spokojen.  

2. Hospic v Mostě 

 Zkušenost Hospice v Mostě, co se spolupráce s tiskem týká, je veskrze pozitivní. I v 

Mostě si stejně jako v Litoměřicích, Hospici Sv. Anežky České či v Prachaticích vyšlé 

články evidují a archivují. Dle paní Steviczové (jednatelka, telefon. Hovor) je spolupráce s 

tiskem obstojná. Velmi dobré vztahy mají s Týdeníkem Homér. Týdeník Homér jsou 

lokální noviny, zabývajícím se událostmi Mostecka (www.homerlive.cz). Z 10 článků 

uveřejněných ve spojení s hospicem v Mostě byli 3 přímo z týdeníku Homér. 3 články 

otiskly i Deníky Bohemia – přesněji řečeno Deník Mostecka. Deníky bohemia se ve své 

marketingové kampani profilují jako partneři regionů. Jejich spolupráci s lokální 

samosprávou i lokálními organizacemi lze chápat a věřit jim. U článků z Homera si lze 

všimnout, že byly napsány všechny jedním autorem – Lucií Bartoš. Toto se jeví jako 

vhodná forma spolupráce s tiskem, kdy si získá zařízení redaktora tisku a s ním poté 

spolupracuje na uveřejňování článků. Výhodou je, že daný redaktor zařízení zná a je 

schopen lépe pochopit souvislostí. Nevýhodou ovšem je situace, kdy redaktor není v 

novinách – kdy již není zaměstnán, nebo je dlouhodobě mimo. Proto se mi jako vhodné 

jeví, kromě spolupráce s jedním z redaktorů z daných novin také občasná spolupráce, 

zvaní na pořádané akce, apod. Také i druhého, řekněme „záložního“ redaktora.  

 Mezi články týkajících se hospice v mostě si lze všimnout nápadné podobnosti, 

téměř slovo od slova mezi článkem Deníku PRÁVO a Důlních novin Mostecké uhelné 

společnosti (MUS). Vzhledem k faktu, že články často nevycházejí v době jejich pořízení, 

je velmi těžké pro jejich čtenáře určit, který z článků byl napsán dříve a který zkopírován. 

Samozřejmě že i v případě Mostu se setkáme s propagací donátora – ve spojení s 

poskytnutým darem. MUS, a.s. Poskytla takto prostředky v začátcích hospice, pro jeho 

rozjezd a také to náležitě zmínila ve svých firemních novinách. Samozřejmě toto je plné 



 

 

právo a velmi častá praxe. 

3. Hospic Sv. Jana Nepomuckého v Prachaticích  

  U hospice v Prachaticích je vidět velká variabilita, co se zdrojů novinových článků 

týká. U litoměřického i mosteckého hospice nebyla takto široká základna. Novinové 

články vztahující se k hospici Sv. Jana Nepomuckého v roce 2007 jsme tak mohli nalézt v: 

MF DNES (2), Deníku Prachaticka (Deníky Bohemia 2), Časopis Setkání (2), Deník AHA! 

(1),  PRÁVO (2), Jihočeský kurýr (1), Florenc (1), aj.. 

 Nejvíce článků je zaměřeno na téma vztahu k veřejnosti, spolupráci s veřejností. 

Spektrum témat je zde široké – od Dnu otevřených dveří, kulturních akcí, společensko-

kulturních setkání, Setkání pozůstalých a mnohé další. Co je velmi pozitivní a co já, jako 

člověk s praxí v dobrovolnictví chválím, jsou články věnované dobrovolníkům, působícím 

v Prachatickém hospici. Setkáme se s dvěma články – jeden pojednává o ocenění 

dobrovolníků lokální cenou za prospěšnou činnost (zde si všimněme podoby s cenou 

Křesadlo – taktéž 2 články o Litoměřickém hospici a ocenění dobrovolníků). Druhý článek 

byl věnován oslovení a získání nových dobrovolníků. Tato cesta se jeví jako jedna z 

možných a přínosných pro nalezení nových dobrovolníků, jež budou poskytovat svůj čas, 

síly a srdce pro péči o terminálně nemocné pacienty. Působení dobrovolníků v hospicích se 

ve své diplomové práci věnuje Petra Mrázová (Mrázová, 2005), kterou doporučuji k 

přečtení.  

4. Hospic Anežky České 

 Hospic Anežky České je nejdéle fungujícím hospicem v České republice. U tohoto 

hospice je velmi zajímavé, že drtivá většina článků (kromě 5), je věnována oblasti Vztahu 

k veřejnosti (celkem 12). Jedním z důvodů může být pochopení role komunikace směrem 

k širší veřejnosti a upevňování tak pozice hospiců v ČR. Vždyť právě pochopení smyslu 

hospiců veřejností je důležité pro jejich přijetí ve společnosti a také pro jejich rozvoj. 

Hospic spolupracuje s řadou kulturně známých osobností při svých benefičních pořadech, 

otevřených dnech a setkání (např. Eva Pilarová, aj.). Slavné osobnosti a jejich slova, navíc 

otištěná v novinách dodávají zájmu o problematiku vážnost. Stále část obyvatel dá na 

názor mediálně známé osoby, protože ji považuje za osobu s větším rozhledem.  

5. Hospic CITADELA  

 Hospic CIATDELA se bohužel nachází v úplně opačné situaci. Dle Kopecké 

(Kopecká 2008) nejsou média k hospici vstřícná. Situace zde zachází až tak daleko, že se 

jim hospic musí „vnucovat“. Dokonce již došlo k situaci, že pokud potřebuje CITADELA 



 

 

otisknout nějaký článek, pozvánku na akci, apod., musí v některých případech tento článek 

pojmout jako inzerci a takto ji i zaplatit. Jedinou světlou výjimkou v případě CITADELY 

je časopis Chemik, vydávaný společností DEZA, a.s. Společnost DEZA s CITADELOU 

spolupracuje průběžně a také takto otiskuje články. O články někdy zažádají sami, ale 

pokud se na ně hospic obrátí, z pravidla dle Kopecké vyhoví a článek otisknou. Zde je 

potřeba se zamyslet nad tím, proč je situace takováto, kde jsou překážky pro navázání 

spolupráce.  

 

 

6.3.   Jak si pomoci v komunikaci s médii 

 

 V této části bych rád poukázal na několik nápadů, jež by mohli spolupráci s médii 

hospicům a hospicovým sdružením ulehčit, případně pomoci navázat. Zakládám je na 

vlastní 3leté zkušenosti v oblasti občanského sektoru (psaná tiskových zpráv, koordinace 

mediálních aktivit, aj.), nastudovaných tiskových výstupů či studia. 

 Jednou z věcí, kterou by neměli organizace neziskového sektoru podcenit, je pečlivá 

příprava uvnitř organizace na mediální výstup. V každé organizaci by měla být určena 

kompetentní osoba, zodpovědná za tyto mediální výstupy – ať už za psaní a distribuci 

tiskových zpráv, zodpovídání otázek, aj. Nejvhodnější se mi dle zkušeností jeví fundraiser 

či přímo PR pracovník. V některých zařízeních je tato role suplována řediteli či 

managementem. Nepůsobí nejlépe, když je organizace zastupována pokaždé někým jiným, 

o to více, pokud je zaměstnanec nezkušený a nepřipravený v tomto směru.  

 Pečlivá příprava zahrnuje i kvalitní zpracování tiskové zprávy (TZ). Jak radí 

Bergerová (Bergerová, s.d.), každá  tisková zpráva by měla být věcná. To znamená, 

jednoduše řečeno, nemám-li novinku, něco zajímavého o čem bych psal, radši tiskovou 

zprávu nepíšu. Tisková zpráva by také neměla být také delší než 1 strana A4. Delší zpráva 

odvádí pozornost. TZ by měla být jasně strukturována, s danou úpravou – nevkládejte 

mnoho efektů písma, aj. V TZ nesmí chybět kontakty na osobu, která může poskytnout 

doplňující informace, kontakty na zařízení, jež TZ vydává a také zdroj, kde se dají získat 

bližší informace (nejčastěji web stránky).  

 Běžně posílají organizace své tiskové zprávy na klasické zdroje – Českou tiskovou 

Kancelář (ČTK), případně některý z vybraných lokálních deníků. Mnoho organizací tak 

pomíjí mnohé mediální kontakty v regionu. Ovšem mysleme i na celostátní deníky a jejich 



 

 

lokální mutace (MF DNES, Lidové noviny, aj.), ale také na redakce televizních 

společností. Např. v severočeském regionu je redakce České televize, TV NOVA, lokální 

TV Lyra a TV Dakr. Nevynechávejme i tyto lokální televize. Jejich příjem je v dané 

lokalitě zdarma a často mají velkou sledovanost. Kontakty na tato média lze nalézt na 

internetových stránkách jednotlivých subjektů. Udělejme si rešerši médií, majících 

zastoupení v naší lokalitě. Jedná se o hodinu práce, která nám v budoucnu po nějaké době 

může být velkým plusem a pomocníkem.  

 Obzvláště v počátcích se může stát, že zůstanou TZ bez významného povšimnutí. To 

může mít několik důvodů – nezajímavost akce pro média, špatně podané informace, 

nevhodné období vydání TZ (např. v období voleb, katastrof, apod.) či pozdní vydání. 

Načasování je velmi důležité. Zkuste sledovat akce okolních organizací a směřovat své 

důležité aktivity, pokud to jde, do jiné doby. Je důležité TZ vydávat včas. TZ o pořádání 

tiskové konference a zahájení poskytování nové služby vydaná v den podání konference 

tak pozbývá významu. Důležité je správné načasování a vytrvalost. Nenechme se zaskočit 

počátečním nezájmem. První kontakt s novinářem je důležitý pro vzájemné zapůsobení. 

Pokud se novináři/redaktorovi bude s Vámi spolupracovat dobře, téma bude zajímavé, s 

velkou pravděpodobností se zúčastní i při některé z dalších příležitostí.  

 K zamyšlení je zainteresování redaktorů. Již několikrát se mi v praxi osvědčila 

hlubší spolupráce s vybranými redaktory, jejich hlubší zainteresování. Nejenom, že jsou 

zváni na akce zařízení (i na běžné, jako je třeba posezení na čarodějnice s klienty, apod.), 

ale také třeba svěřování důležitějších, aktivnějších rolí. Například pokud hospic zřízení 

pořádá nějakou soutěž, vyhodnocuje projekty či oceňuje dobrovolníky, může požádat tyto 

novináře o členství v komisi. I zde funguje trochu psychologie a obchodu. Redaktoři se cítí 

zodpovědně a významně a často o této události píši i obsáhlejší články, nebo i opakovaně.  

 Pokud je dané médium strukturovanější, vždy je dobré si zjistit, který z redaktorů se 

zaměřuje na jakou oblast (ekonomika, NNO, apod.) a adresovat TZ jemu, či jej přímo 

kontaktovat.  

 Výše uvedené nápady nemohou být rány jako úplný přehled aktivit, které zajistí 

spolupráci s tiskem. Chápejme je jako mé osvědčené zkušenosti, které by mohli napomoci 

zkvalitnění a zefektivnění spolupráce mezi nestátními organizacemi a tiskem. Čtenář 

pohybující se v oboru bude jistě schopen připojit i několik dalších doporučení, jež má 

osvědčeny ze své praxe. A v tomto je právě síla, předávat si vzájemné zkušenosti a 

aplikovat je ve svém prostředí dle aktuální situace.  



 

 

 

 

 

 

7. Úloha hospiců v občanském sektoru (Empirický výzkum – soubor, metody,     

     techniky, realizace) 

 

7.1.   Charakteristika zkoumaného souboru 

 

 Zkoumaný soubor tvořili hospice provozující svou činnost v roce 2007, na území 

České republiky. Těchto hospiců je 15 (včetně mobilní hospicové jednotky v Ostravě). 

Jedná se o následující zařízení: Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích, Hospic v Mostě, 

Hospic Sv. Lazara v Plzni, Hospic Sv. Jana N. Nepomuckého v Prachaticích, Cesta domů, 

Hospic Štrasburk v Praze, Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, Hospicové hnutí – 

VYSOČINA, Hospic Sv. Alžběty v Brně, Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně, 

Hospic na Svatém kopečku Olomouc, Hospic sv. Lukáše Ostrava, Mobilní hospic 

Ondrášek v Ostravě a Mobilní hospicová jednotka, CITADELA - dům hospicové péče ve 

Valašském Meziříčí a Česká katolická charita Praha.  

 Autor kontaktoval pouze ta zařízení, jež poskytují lůžkovou hospicovou péči a jež 

byli v roce 2007 v provozu dle charakteristik hospicové péče. Tzn., že byla vynechána 

zařízení Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě a Mobilní hospicová jednotka či Dětský 

hospic v Čerčanech, jež neměl v roce 2007 v provozu ošetřovatelskou část svého zařízení. 

Dále byly osloveny jen ty hospice, které na sebe uváděli jednoznačný telefonický kontakt 

na svých stránkách či v registrech/vyhledávačích. Toto autor považuje za vstřícný krok k 

široké veřejnosti a za pomoc v komunikaci s okolím.  

 Bližší informace ke zkoumanému souboru autor uvádí v příloze (viz příloha č.                   

1 a příloha č. 2 ).  

 Druhým typem zkoumaných dat – souboru, byly novinové články týkající se 

jednotlivých zařízení občanského sektoru, poskytujících hospicovou péči. Články byly 

sledovány jak v regionálním tak i v celoplošném tisku. Zvláštní důraz byl kladen na tisk 

regionální, který buduje ve společnosti v daném regionu bližší vazby a prostor pro 

komunikaci. Články byly shromažďovány z tisku, webu poskytujících informace o 

hospicích a od samotných zařízení. Mnohé z nich se dublovaly, pro potřeby statistiky a 



 

 

tematického dělení byly počítány jen jednou.  

 Malým co do počtu, leč také důležitým souborem, jež byl zkoumán, byl personál 

zdravotnických zařízení a hospicových – konkrétně doktoři a zdravotní sestry Krajské 

zdravotní, a.s. (pobočky Masarykova nemocnice, odd. Infekční a chirurgické) a personál 

hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích (zdravotní sestry, a zbylý personál). 

 

 

7.2.   Použité metody a techniky 

 

 Pro zmapování situace v oblasti hospicové péče a popsání vztahu mezi občanským a 

státním sektorem stejně jako pro studium tiskových článků (mediálních výstupů) autor 

použil metody kvalitativního sociologického výzkumu – a to analýzy dokumentů, rozhovor 

a pozorování. Z těchto byly využity následující techniky sběru dat:  

− studium písemných pramenů 

− sekundární analýza dat 

− polostrukturovaný rozhovor 

− přímé pozorování 

 

Studium písemných pramenů 

 Studium písemných pramenů je technika sběru dat, která mi, jako autorovi pomáhá 

blíže pochopit danou problematiku, porozumět dosavadním informacím a efektivně 

vytvořit prostor pro získání informací nových. V případě této diplomové práce, jež byla z 

části komparačního charakteru, sloužila technika studia písemných pramenů k částečnému 

získávání informací z již existujících monografií a dalších publikací a k následnému 

tvoření vlastních názorů a provádění komparace daných vlastností zkoumaných subjektů. 

Písemné prameny může najít čtenář abecedně seřazené dle autora v seznamu použité 

literatury, uváděném v koncové části této diplomové práce.  

 

Sekundární analýza dat 

 Sekundární analýza dat jako technika využívá již dříve nashromážděných informací, 

vztahujících se k tématice daného výzkumu (respektive oblasti zájmu). Nejčastěji se 

jednalo o propagační materiály jednotlivých subjektů zkoumaného souboru – hospicových 

zařízení. Dále pak o interní materiály, internetové stránky, apod. Data získaná pro potřeby 



 

 

této práce mi jako autorovi pomohli k dokreslení potřebného obrazu problematiky 

hospicové péče a vztahu státu a občanského sektoru. Informace získané nad rámec potřeby 

této práce byly využity pro její doplnění v části příloh a k prohloubení mých znalostí v 

oblasti hospicové péče.  

Polostrukturovaný rozhovor 

 Polostruktorovaný rozhovor byl v této práci použit pouze pro doplnění informací, v 

nichž autor potřeboval ujasnit pohledy vedoucího pracovníka hospicového zařízení – 

konkrétně Pavla Česala, ředitele Hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích na některé s 

informací. Rozhovor byl volně probíhající, při kterém autor vysvětloval ředitele důležitost 

požadovaných dat, doptával informace z období, kdy v zařízení působil na praxi a 

konzultoval své myšlenky.  

 Všeobecně lze techniku rozhovoru charakterizovat jako techniku sběru dat, při které 

jsou informace od zkoumaných osob získávány prostřednictvím záměrně cílených otázek 

kladených osobně nebo telefonicky. Tazatel může sledovat i některé vnější reakce a podle 

nich pohotově usměrňovat další průběh kladení otázek. Rozhovor může být strukturovaný, 

polostrukturovaný či nestrukturovaný.  

 

Přímé pozorování 

 Autor podstoupil pozorování a využil tuto techniku ve všech 3 případech zcela 

neplánovaně, jelikož byl svědkem dvou jednání nemocničního personálu s pozůstalými, ve 

velmi krátké době a svědkem a aktérem jednání v hospicovém zařízení. Všechna tři 

pozorování byla zúčastněná, nebyla zjevná. Ostatní aktéři nevěděli, že jsou pozorováni. 

Autor v daném okamžiku již situaci sledoval a vytvářel stanoviska k zjištěným informacím 

– postojům, které zmiňovaní aktéři zastávali.  

 Techniku sběru dat – pozorování lze jednoduše a stručně popsat jako sledování 

činnosti lidí, záznam (registrace nebo popis) této činnosti, její analýzu a vyhodnocení. 

Pokud pozorovatel sleduje průběh činností osobně, jedná se o pozorování přímé.  

 

 

7.3.   Vlastní realizace výzkumu  

 

 Vlastnímu výzkumu, komparaci a kompilaci dat předcházelo mapování současné 

situace v oblasti dostupné literatury. Bylo potřeba shromáždit co největší počet monografií, 



 

 

sborníků a veškeré dostupné literatury, vztahující se k tématu hospiců, spolupráce s médii, 

ale zaměřené také na PR, fundraising. Dále bylo nutno se zaměřit na získání informací v 

oblasti financování a legislativy. Studiem této literatury jsem získal hlubší vhled do 

problematiky. Tato fáze probíhala v rámci téměř celého roku 2007. 

 Této fázi předcházelo mé domluvení se na průběžných konzultacích s panem Pavlem 

Česalem, ředitelem hospice Sv. Štěpána v Litoměřicích a také s Mgr. Janou Křenkovou, 

sociální pracovnicí litoměřického hospice. Tato domluva proběhla v období počátečního 

sběru dat, literatury, v první polovině roku 2007. Oba odborníci z praxe poskytovali 

autorovi informační podporu, pomáhali pochopit věci, které autor nechápal dostatečně do 

hloubky. Sociální pracovnice Mgr. Křenková poskytla zázemí pro kontaktování ostatních 

hospicových zařízení v ČR. Na základě těchto kontaktů proběhl v další fázi kontaktování 

většiny hospiců, jež jsou v provozu. Byly zvoleny hospice, jež měli na svých webových 

stránkách uvedeny kontaktní údaje, ve smyslu telefonů. Následovali telefonické hovory, 

týkající se doplnění existujících novinových článků a jejich poskytnutí a také diskutovaní 

situace ve spolupráci zařízení a médií. Následně byla zpracována drobná statistika o této 

spolupráci a vytvořena doporučení pro její posilnění a posílení úlohy hospiců v ČR. 

Kontaktování hospiců a vzájemná komunikace byla stěžejní v období února až dubna 

2008.  

 Průběžně, od první poloviny roku 2007 jsem prováděl kompilaci potřebných 

informací a aplikací na občanský sektor v ČR. Počátek roku 2008 jsem věnoval komparaci 

získaných informací pro neziskové zařízení poskytující hospicovou péči a pro zařízení 

státní, krajská či obecní. Od počátku roku 2008 jsem se zaměřoval na konkrétní zařízení a 

prohlubuje specifické znalosti o nich, které využívá k dotváření celkového obrazu o 

hospicové péči v českém občanském sektoru. V období od června 2008 jsem se zaměřil na 

shrnutí svých poznatků a formulaci doporučení a závěrů, jež by měla úlohu a pozici 

hospiců v České republice posilovat.  

 Při psaní diplomové praxe jsem využil i své poznatky sesbírané při praxi v Hospici 

Sv. Štěpána v Litoměřicích v roce 2005 a při svých dalších návštěvách v následujících 

letech. Dále i osobní zkušenosti při několikanásobných návštěvách nemocničních zařízení 

v období od ledna 2006 do května 2008, z důvodů úmrtí blízkých. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

8.   Závěr 

 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou pozici si budují hospice a 

hospicová hnutí v občanském sektoru České republiky. V potaz byly brány zařízení – 

hospice, nemocnice následné péče, Léčebny dlouhodobě nemocných a nemocnice, 

vzhledem k podobné činnosti, kterou poskytují jako zařízení státní či obecní, respektive 

krajské. Autor ve své projektu pro diplomovou práci stanovil několik hypotéz, otázek, jež 

měly být prací zodpovězeny.  

 Již v samotném začátku práce na diplomové práci, po vzájemné diskuzi se 

zdravotnickými odborníky, jsem uznal, že Hypotéza H3 byla velmi nevhodně zvolena.  

Česká legislativa a lékařský kodex zaručuje všem rovný přístup ke zdravotní péči a rovné 

zacházení. Poskytování zdravotnické péče je limitováno technickým vybavením zařízení. 

Pokud ovšem zařízení nedisponuje potřebným technickým vybavením, je pacient převezen 

do vhodnějšího zařízení, či je vhodnější zařízení zvoleno již před samotnou hospitalizací.  

Došlo k potvrzení hypotézy H1. Hospice jsou, co se počtu zařízení daného typu nejrychleji 

se rozvíjející možností pro terminálně nemocné pacienty. Od roku 1995, kdy vznikl první 

hospic v ČR, vzniklo již 14 hospiců, jež poskytují lůžkovou péči a speciální mobilní 

hospicová jednotka Ondrášek (viz Příloha č. 1). V různém stádiu přípravy projektu (Hospic 

Jablonec, aj.) či již výstavby jsou ale další 4 hospice (Hospic Dobrého pastýře 

v Čerčanech, Dětský hospic v Malejovicích – rozšíření služeb, Hospic v Chrudimi, Hospic 

Liberec) (viz Příloha č. 2). Cílem je dostat se minimálně na hranici 5 hospicových lůžek na 

100 000 obyvatel. Co se týká nemocnic, dochází v současné době k jejich rušení a 

transformaci. Lůžka hospicového typu jsou velmi často vytěsňována Léčeben dlouhodobé 

péče a Nemocnic následné péče. Tento vývoj situace nahrává i budoucímu rozvoji 

hospicové péče. Ministerstvo zdravotnictví ve svých dotačních programech dokáže 

podpořit, za splnění určitých kritérií, výstavbu nového hospicového zařízení až 70% 

nákladů na jeho stavbu. Stále je ovšem současná situace nedostatečná. Dle statistiky 

vychází 3,12 hospicového lůžka na 100 000 obyvatel, což je 60% požadovaného poměru 

(ideál je 5 lůžek na 100 000 obyvatel). Zde vidím prostor pro budoucí rozvoj.  



 

 

 Hypotéza H2: NNO (hospice), především díky svým pozitivům, stále více               

expandují do české společnosti, je z části provázána s hypotézou H1. Hypotéza H1 se 

zaměřuje především na růst ve smyslu počtu lůžek, zařízení a kapacity. Hypotéza H2 

zohledňuje spíše subjektivní důvody pro rozvoj hospiců. Pravdivost hypotéza H2 je 

podpořena novinovými články, které v roce 2007 vycházeli, zaměřené z velké části na 

spolupráci hospiců a hospicových sdružení s veřejností. Druhým jevem, jenž podporuje 

pravdivost této hypotézy, je zájem hospicových sdružení o budování nových hospiců, 

obzvláště v lokalitách, kde doposud žádný není či je jejich počet nedostatečný (Jablonec, 

Jižní Čechy, Čerčany) a jejich komunikace se společností. Pokud se vše povede, v 

horizontu cca 3 let se setkáme s hospicem Dobrého pastýře v Čerčanech (oficiální otevření 

v září 2008) a Hospice v Liberci.  

 Čtvrtá hypotéza H4 byla potvrzena. Hospice (ať už s lůžkovou péčí tak i mobilní, 

domácí) jsou opravdu jedinými zařízeními, pečujícími o terminálně nemocné pacienty, 

které pečují o umírajícího a jeho blízké jak ve stádiích prae finem, in finem, ale také i post 

finem. Péče nemocnic, LDN i NNP končí úmrtím pacienta a předáním zbylého majetku 

(oblečení, aj., jež měl zesnulý u sebe) jeho blízkým – tedy stádiem in finem. Avšak hospice 

pečují o blízké v době bezprostředně po, ale také v horizontu mnoha měsíců poté (viz 

Setkání pozůstalých, aj.). Jsou schopny zajistit i duchovní rozloučení se zesnulým 

(bohoslužba, apod.). Vzhledem ke své velikosti, hodnotám a personálnímu obsazení jsou 

pružnější v reakcích na přání umírajících. Tuto hypotézu fakty podporuje především 

kapitola č. 5 Volba terminálně nemocného pacienta.  

 Hypotéza H5, řešící dostatečnost množství poskytované péče pro Českou republiku 

nebyla potvrzena. V současné době je v ČR 318, respektive 323 hospicových lůžek.  

Budeme-li brát v úvahu počet občanů ČR, zaokrouhleno na 10 300 000 osob, pak zjistíme, 

že připadá jedno hospicové lůžko na 32 087, 22 občanů, což je 3,12 lůžka na 100 000 

obyvatel. Za optimální je považováno statisticky 5 lůžek na 100 000 obyvatel. V tuto chvíli 

jsme na cca 62% procentech ideálního stavu. Zvýšení kapacity bude mít za následek 

zlepšení dostupnosti hospicové péče. Tuto situaci ovšem deformuje i fakt, že v některých 

krajích ČR není stále dostupná hospicová péče a jejich obyvatelé jsou nuceni využít služeb 

vzdálenějších zařízení. Naopak některé kraje disponují více hospicovými zařízeními. 

Cílem hospicového hnutí je také zajistit rovnoměrnost pokrytí ČR hospici a tím tak zlepšit 

jejich dostupnost.  

 Pokud shrnu zjištěné poznatky v této diplomové práci a závěry z prokazování 



 

 

jednotlivých hypotéz, mohu s čistým vědomím konstatovat, že hospice, respektive 

občanský sektor, doplňují stát v poskytování péče hospicového typu terminálně nemocným 

pacientům. Jsou jakousi alternativou, příjemnější a čím dál častěji vyžadovanou veřejností. 

Pokud se bude bavit o péči ve stádiu post finem, jsou hospice a hospicová sdruženími 

jedinými subjekty, kteří pečují o pacienta a jeho blízké nejen ve stádiu pre finem či in 

finem, ale také ve stádiu post finem. Jejich péče nekončí úmrtím pacienta, ale pokračuje i 

péči o pozůstalé (viz podkapitola 5.1.7.  Práce s rodinou). 

 Na základě výsledků a závěrů této diplomové práce doporučuji i nadále pokračovat 

v rozvoji hospicové péče a propagaci myšlenky ve společnosti a prohlubovat spolupráci 

s médii, jež dovedou ovlivňovat veřejné mínění a mohou tak, při kvalitní spolupráci, pro 

zařízení samotné i pro myšlenku hospicové péče jako celku být přínosem. Autor navrhuje i 

nadále prohlubovat spolupráce s politickým spektrem na vládní, ale také i na lokální 

úrovni.  

 O výsledky diplomové práce, jež poskytuje pohled na současnou situaci v oblasti 

hospicové péče a popisuje vztah státu a neziskového sektoru v dané oblasti, projevily 

zájem oslovené hospice, které s autorem spolupracovaly, dále také Katedra občanského 

sektoru Fakulty humanitních studií, jíž je autor studentem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9.   Slovník důležitějších jmen a pojmů 

 

Dětský hospic - se výrazně odlišuje od podobných zařízení určených pro dospělé. Na 
rozdíl od hospice pro dospělé, v nichž většina dospělých v terminálním stadiu tráví 
poslední dny svého života, soustřeďují se dětské hospice spíše na tzv. respitní péči. 
Znamená to, že nemocné děti a jejich rodiny přijíždějí do hospice na krátkodobé, zpravidla 
několikadenní až nekolikatýdenní zotavovací pobyty, často opakovaně, během nichž se 
mají možnost zastavit a načerpat novou sílu, rodiče si zde mohou odpočinout od 
každodenního náročného ošetřování. Dětský hospic je samozřejmě schopen a připraven 
postarat se i o nemocné dítě v terminálním stádiu, ale tento druh péče není ve srovnání s 
objemem poskytované respitní péče dominantní.   
 
Dohnalová Marie – Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (nar. 1955). Je vedoucí katedry 
Občanského sektoru na UK FHS. Zaměřuje se na oblast občanského sektoru, konkrétněji 
na sociální ekonomiku, antropologii a specifické oblasti. Je autorkou mnoha publikací o 
právě uvedených tématech, teoretických statí i věcných přehledů. Autorka mnoha 
publikací (Občanský sektor: Úvahy a souvislosti, Antropologie občanské společnosti, 
Sociální ekonomika v evropském kontextu, aj.) 
 
eutanázie - tradičním obsahem pojmu je dobrá smrt [z řeckého eu - dobrý, thanatos - 
smrt]. Ekvivalentem je lehká smrt, tedy taková, která přichází po dlouhém spokojeném 
životě, rychle, bezbolestně, nebo ve spánku. V současné době je pojem používán pro 
milosrdnou smrt, smrt ze soucitu, smrt z útrpnosti.  
 
eutanázie aktivní - aktivní eutanázie je zabitím z útrpnosti na výslovné přání trpícího. 
Legalizace aktivní eutanázie je morálním a etickým dilema, které je spojeno s 
celosvětovou diskusí o tom, zda milosrdné ukončení života za nesnesitelné trýzně a bolesti 
je čin humánní.  
 
eutanázie pasivní – nejčastěji se jedná se o strategii "odkloněné stříkačky", tedy postup, 
při kterém nejsou na přání a se souhlasem nevyléčitelně nemocného prováděny zbytečné 
kurativní zásahy, které smrt prokazatelně neoddálí 
 
Haškovcová Helena - Prof. Phdr. Rndr. Helena Haškovcová  (nar. 1945) je bioložka, 
filozofka a první česká univerzitní profesorka lékařské etiky. Věnovala se postupem času 
imunologii, biologickým vědám, geriatrii, hematologii a onkologii. V 90. letech iniciovala 
s kolegy vznik lékařské etiky jako samostatného oboru. Je autorkou české verze etického 
kodexu Práva pacientů, který vyhlásila v roce 1992 Centrální etická komise při vědecké 
radě MZ ČR. Autorka mnoha publikací (Rub života, líc smrti; Fenomén stáří; Lékařská 
etika, aj.). 
 
hospic- filozofie hospice vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné, 



 

 

neopakovatelné bytosti. Hospic nemocnému garantuje, že:   
  - nebude trpět nesnesitelnou bolestí  
  - bude vždy respektována jeho lidská důstojnost  
  - v posledních chvílích nezůstane osamocen 
 
hospicové hnutí - Ucelený systém pomoci umírajícím a jejich rodinám, který se snaží o 
svojí vlastní identitu v stávajícím systému vítězné medicíny. Do péče o nemocného 
zapojuje i jeho rodinu. Snaží se o zlepšení kvality života umírajících.    
 
hospicová péče - forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a 
rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a terminálně 
nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba 
symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze 
základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby 
nemocného.  
 
Hospicový tým:  
Interdisciplinární, multidisciplinární Je tvořen:  
- nemocný s opatrovatelem a jeho rodina  
- hospicový lékař  
- hospicová sestra  
- sociolog starající se o rodinu a pozůstalé  
- duchovní - kněz, psycholog  
- sociální pracovník  
- dobrovolníci  
- další specialisti dle akutních potřeb nemocného   
 
Kübler–Ross Elizabeth – evropská autorka zabývající se současným stavem v oblasti 
hospicové péče. Soustřeďuje se především na psychosociální stránku této problematiky – 
ať již na straně terminálně nemocného pacienta, či na straně personálu. Jejím všeobecně 
známým příspěvkem pro hospicovou péči je pojmenování a definování fází vztahu 
umírajícího člověka (jeho psychiky) ke smrti. Autorka mnoha publikací (O smrti a 
umírání, Život a smrt, Hovory s umírajícími, aj.).  
 
kurativní léčba - léčí příčiny nemoci. Výsledkem kurativní léčby je úplné vyléčení 
pacienta, zatímco postupy paliativní medicíny nemoc sice neodstraní, ale přesto se 
subjektivní stav pacienta může zlepšit.    
 
milosrdná lež – v České republice je každému lékaři uložena povinnost "přiměřeně 
informovat nemocné o jeho zdravotním stavu", což dává prostor od plného pravdivého 
sdělení až po úplné zatajení skutečnosti. Zatímco ještě donedávna byl obecný příklon k 
milosrdné lži, dnes je evidentní příklon k pravdě.    
 
paliativní medicína - neboli útěšná medicína představuje ucelený systém pomoci 
umírajícím a jejich rodinám. Je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje 
na kurativní léčbu. Léčí příznaky, symptomy nemoci, kde již není možné odstranit, vyléčit 
její příčinu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů. Cílem paliativní medicíny 
je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin. 
Postupy paliativní medicíny se nemoc sice neodstraní, ale přesto se subjektivní stav 



 

 

pacienta může zlepšit.    
 
paliativní péče - paliativní péče, taktéž nazývaná péčí o pohodlí, se soustřeďuje především 
na přinesení úlevy terminálně nemocným pacientům prostřednictvím zvládnutí symptomů 
choroby a bolesti. Cílem není léčit, ale poskytnout člověku pohodlí a dosáhnout maximální 
možné kvality života, dokud život trvá. Pozornost se nesoustřeďuje na smrt, ale na 
specializovanou péči o kvalitu života umírajícího. Paliativní péče je soucitná péče o 
nemocného v stádiu, v kterém už není možné očekávat vyléčení.  
 
prognóza - je relativní veličina určující pravděpodobnost uzdravení, zlepšení stavu, či 
přežívání nemocného v čase, za předpokladu uplatnění aktuálně známých diagnostických, 
terapeutických a ošetřovatelských metod.    
 
respitní péče - obyčejně se jedná o odlehčení v péči o nemocné, o které se stará 
dlouhodobě rodina. V určité chvíli se stane, že již rodina dál nemůže, že je vyčerpaná 
každodenním náročným ošetřováním, případně psychickým tlakem a starostmi o 
nemocného a jeho chorobu. Během několikadenních až nekolikatýdenních pobytů 
nemocného v hospici, často opakovaných, si může rodina odpočinout, má možnost 
načerpat novou sílu. Při tom jsou nemocní v prostředí, aj. 
 
Saunders Cecily – britská zdravotní sestra, která po válce přichází s myšlenkou založit 
zařízení, které nazývá hospic. Pohnutkami k tomuto činu jí byly válečné útrapy, se kterými 
se setkala a viditelná potřeba zařízení tohoto typu. Po válce zakládá první hospic St. 
Christopher hospice v Británii. Její myšlenka inspirovala mnoho lidí po celém světě k 
zakládání hospiců a šíření této myšlenky. 
 
stádium in finem -  reprezentuje umírání ve vlastním slova smyslu 
 
stádium pre finem - může být velmi dlouhé a časově obsáhnout nejen několik měsíců, ale i 
let. Pojem umírání v lékařské terminologii je synonymem terminálního stavu. Jinými slovy 
řečeno, jedná se o "vlastní umírání". 
 
stádium post finem - je charakteristické péči o mrtvé tělo a zahrnuje též péči o pozůstalé. 
Fáze post finem nebývá v popředí zájmu zdravotníků, s výjimkou péče o mrtvé tělo. 
Zjednodušeně lze říci, že stádium post finem zahrnuje dobu po úmrtí organismu a veškerou 
následnou péči o zemřelého a zúčastněné. 
 
smrt -  
Smrt fyzická - Je úplná, trvalá a inoperabilní ztráta vědomí. Smrt patří k životu a je jeho 
neoddělitelnou součástí. Smrt je osobní zkušeností, její počátek je těžké identifikovat, 
neboť v různých filosofických přístupech zjistíme, že mimo smrt fyzickou existuje i smrt 
psychická a smrt sociální.    
Smrt psychická  
Je naprostou psychickou rezignací, intenzivně prožívanou beznaděj as zoufalstvím, které 
nepochybně usnadňuje vstup smrti fyzické.    
Smrt sociální  
Je stav, kdy člověk sice žije, ale je neodvratně vyvázán z důležitých sociálních a 
interpersonálních vztahů.    
 



 

 

Svatošová Marie – MUDr. Marie Svatošová bývá označována za „matku hospiců“ v České 
republice. Byla u otevření prvního českého hospice (sv. Anežky České v Červeném 
Kostelci). V současné době působí jako lékař metodik i v dalších hospicích, vede 
přednášky, publikuje knihy o hospicích, jednotlivé kazuistiky, aj. Je propagátorkou 
hospicové péče v ČR, provádí přednáškovou činnost a mnohé další.  
 
svobodný informovaný souhlas pacienta - v principu je potřebný písemný souhlas 
pacienta na přijetí do hospicové péče. Podpis tohoto dokladu nesmí v žádném případě 
nahrazovat kvalifikovaný ústní rozhovor. Vzhledem k tomu, že je u nás sdělování neblahé 
diagnózy či prognózy pacientům nebo jejich rodinám stále ještě ne pravidlem, jedná se o 
velice citlivou záležitost jak pro samotného pacienta, jeho rodinu i tým ošetřovatelů, kteří 
se musejí s tímto vstupným aktem vypořádávat. Informovaný souhlas je v českém a 
slovenském zdravotnictví novinkou a jeho zavádění vzbuzuje protichůdné reakce. K 
informovanému souhlasu se váže mnoho etických problémů, které ještě nejsou v našich 
zeměpisných šířkách právně ošetřeny. Experti WHO v této souvislosti zdůrazňují například 
zásady umírněnosti, rovnocennosti a relativity vedle „zákona nejvyššího“, tj. vůle pacienta.  
 
terminálně nemocný - Nevyléčitelné nemocen, v konečném stadiu své nemoci, kde již 
byla ukončena kurativní léčba. 
 
terminální péče - Nutno odlišit od celkové paliativní péče. Jde o časově poslední 
kvalifikovanou službu umírajícímu.    
 
zdraví - podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je to stav biologické, psychické a 
sociální pohody, a nemoc je tedy jako diskomfort v minimálně jedné z uvedených složek. 
V poslední době bývá uvedená definice doplňována ještě o aspekt ekologický a spirituální.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

10.   Rejstřík jmenný  

 

 

Bergerová Marcela - 79 

Bjorksten Bendt - 9 

DiMaggio - 17 

Dohnalová Marie – 6, 19, 20, 22, 26 

Hartl Pavel – 42 

Haškovcová Helena –11, 15 

Holloway Richard- 19 

Jeništa Ladislav- 9 

Kaczmarcyk Stanislaw - 11 

Křivohlavý Jaro – 11, 12 

Kübler–Ross Elizabeth - 27 

Matoušek Oldřich – 42 

Menčikov - 8 

Mrázová Petra - 59 

Můžíková Jaroslava- 42, 44 

Potůček Martin - 26 

Růžička Ladislav – 9, 11 

Satirová Virginie - 42 

Saunders Cecily – 28, 33 

Solomon Lester - 19 

Svatošová Marie – 11, 12, 15, 27, 30, 31, 32, 33, 39, 44 

Szilard Leo - 9 

Tocqueville Alexis de - 20 

Trpišovská Dobromila - 42 



 

 

Večeřa Miloš - 26 

 

 

 

 

 

11.   Rejstřík pojmů 

 

 
Altruismus - nesobecká láska k bližnímu, která se projevuje účinným, vstřícným a 
pomáhajícím chováním k lidem. Opak egoismu, preferujícího vlastní prospěch a 
soustředěnou péči o sebe sama.    
 
Ars moriendi - umění zemřít    
 
Dětský hospic - dětský hospic se výrazně odlišuje od podobných zařízení určených pro 
dospělé. Na rozdíl od hospice pro dospělé, v nichž většina dospělých v terminálním stadiu 
tráví poslední dny svého života, soustřeďují se dětské hospice spíše na tzv. respitní péči. 
Znamená to, že nemocné děti a jejich rodiny přijíždějí do hospice na krátkodobé, zpravidla 
několikadenní až nekolikatýdenní zotavovací pobyty, často opakovaně, během nichž se 
mají možnost zastavit a načerpat novou sílu, rodiče si zde mohou odpočinout od 
každodenního náročného ošetřování. Jsou v prostředí, kde starosti s ošetřovatelskou péčí, s 
tlumením případných bolestí přípravou jídla převezmou jiní lidé, a kde je najednou možné 
žít a přemýšlet daleko volněji, bez tlaku neodkladných povinností a svazujícího očekávání. 
Hospic se jim snaží nabídnout praktickou pomoc a bezpečné a povzbuzující zázemí. 
Dětský hospic je samozřejmě schopen a připraven postarat se i o nemocné dítě v 
terminálním stádiu, ale tento druh péče není ve srovnání s objemem poskytované respitní 
péče dominantní.   
 
DNR - Do Not Resuscitate. Česky se začíná užívat termín NR - NeResuscitovat. Někteří 
odborníci navrhují, aby emotivní slovo eutanázie, bylo nahrazeno právě suchým a 
výstižným medicínským termínem  
 
Dobrovolník - dobrovolník je ten, kdo dobrovolně věnuje svoji energii a volný čas činnosti 
prospěšné člověku i celé společnosti, a to bez nároku na odměnu. Nemocniční dobrovolník 
se zapojuje do různých aktivit v rámci zdravotní péče. Jednou z forem dobrovolnické práce 
je služba doprovázení. V hospicích je dobrovolník neoddělitelnou součástí hospicového 
týmu.  
 
Dystanázie - je umělé a násilné prodlužování přirozeného procesu umírání léčbou, jejíž 
nevýhody z pohledu pacienta nebo jeho blízkých převažují nad jejími výhodami. 
Dystanázie, neboli zadržená smrt je nepříjemným důsledkem uplatňování postupů vítězné 
medicíny v situacích, kdy potřeby umírajícího vyžadují paliativní přístup.   
 
 



 

 

Empatie - vcítění se. Empatie je schopnost porozumět a vcítit se do myšlenek a pocitů 
druhého člověka. Je to získávání porozumění (díky naslouchání) a projev tohoto 
porozumění (odpovídáním a komunikací). Často se této úlohy zhošťují dobrovolníci.  
Empatie je o pocitech – měly bychom být schopni rozpoznat pocity druhého člověka a vžít 
se do nich. Pocity se mohou vyjadřovat různými způsoby – jednoduchými slovy, pomocí 
frází nebo neverbálně (např. mimika tváře, gesta, poloha a hlas).  
 
Eutanázie aktivní  - jedná se o tak zvanou strategii "přeplněné stříkačky". Aktivní 
eutanázie je zabitím z útrpnosti na výslovné přání trpícího. Byla a je odsuzována a 
zákonem trestána. Legalizace aktivní eutanázie je morálním a etickým dilema, které je 
spojeno s celosvětovou diskusí o tom, zda milosrdné ukončení života za nesnesitelné 
trýzně a bolesti je čin humánní.    
 
Eutanázie pasivní  - jedná se o strategii "odkloněné stříkačky", tedy postup, při kterém 
nejsou na přání a se souhlasem nevyléčitelně nemocného prováděny zbytečné kurativní 
zásahy , které smrt prokazatelně neoddálí.    
 
Eutanázie - tradičním obsahem pojmu je dobrá smrt [z řeckého eu - dobrý, thanatos - 
smrt]. Ekvivalentem je lehká smrt, tedy taková, která přichází po dlouhém spokojeném 
životě, rychle, bezbolestně, nebo ve spánku. V současné době je pojem používán pro 
milosrdnou smrt, smrt ze soucitu, smrt z útrpnosti. Konkrétní formy milosrdné smrti 
mohou být různé: - eutanázie aktivní - eutanázie nevyžádaná - eutanázie nedobrovolná - 
eutanázie pasivní - eutanázie prenatální - eutanázie sociální - asistovaná sebevražda. Více 
najdete v knížkách Prof. Vorlíčka Paliativní medicína a Prof. Haškovcové Thanatologie.    
 
Holistický přístup - jedná se o celkový, totální přístup k nemocnému i k jeho rodině. Ve 
vztahu k pacientovi to znamená, že se stará nejen o nemoc pacienta, ale i vše okolo něho, 
co ho ovlivňuje, včetně jeho rodiny a jejich problémů. Jedná se v tomto pohledu o 
komplexní starostlivost, péči, která respektuje potřeby těla, mysle a ducha.    
 
Home care - v odborné terminologii se pod ní rozumí domácí pečovatelská péče 
prováděná profesionály. Home help V odborné terminologii se pod ní rozumí domácí 
pečovatelská péče prováděná laiky.    
 
Hospic - filozofie hospice vychází z úcty k životu a úcty k člověku jako jedinečné, 
neopakovatelné bytosti. Hospic nemocnému garantuje, že:   
 - nebude trpět nesnesitelnou bolestí  
 - bude vždy respektována jeho lidská důstojnost  
 - v posledních chvílích nezůstane osamocen 
 
Hospicová péče - forma paliativní péče, kterou tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských a 
rehabilitačně-ošetřovatelských činností, poskytovaných preterminálně a terminálně 
nemocným, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba 
symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze 
základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby 
nemocného.   
Hospicová péče má tři základní formy. Rozděluje se na:  
1. Domácí hospicová péče: je pro nemocného zpravidla ideální, ale ne vždy dostačující. 
Předpokládá určitou úroveň rodinného zázemí, které často schází, nebo se dlouhou službou 



 

 

nemocnému unaví a vyčerpá, nebo je ošetřování touto formou příliš náročné pro rodinné 
příslušníky. Pečující rodině pomáhají kvalifikovaní pracovníci. 
2. Stacionáře - denní pobyty: Stacionář je obyčejně součástí hospice. Pacient je v tomto 
případě přijat ráno a odpoledne, nebo večer se vrací domů. Tenhle způsob připadá do 
úvahy u nemocných z blízkého okolí hospice, pokud u nich nestačí domácí péče. 
3. Lůžková hospicová péče: Je aktuální zejména tehdy, když předchozí dvě formy nestačí, 
nebo nejsou vůbec k dispozici. V případě, že je i možnost výše uvedených dvou forem, po 
zlepšení zdravotního stavu nemocného, nebo zotavení jeho rodiny, se může vrátit do 
domácí péče.   
 
Hospicové hnutí - ucelený systém pomoci umírajícím a jejich rodinám, který se snaží o 
svojí vlastní identitu v stávajícím systému vítězné medicíny. Do péče o nemocného 
zapojuje i jeho rodinu. Snaží se o zlepšení kvality života umírajících.    
 
Hospicový tým - Interdisciplinární, multidisciplinární Je tvořen:  
 - nemocný s opatrovatelem a jeho rodina  
 - hospicový lékař  
 - hospicová sestra  
 - sociolog starající se o rodinu a pozůstalé  
 - duchovní - kněz, psycholog  
 - sociální pracovník  
 - dobrovolníci  
 - další specialisti dle akutních potřeb nemocného   
 
Infaustní stav - je takový stav, kdy uzdravení již není reálné a smrt lze očekávat v 
relativně blízké budoucnosti. Každý člověk má i v tomto stavu právo na sebeurčení a 
autonomii a tedy i na rozhodnutí co si v závěru života přeje a co odmítá.    
 
Jednotky paliativní péče [z angl. pain units]. - pracoviště specializující se na léčbu 
nesnesitelných nebo obtížně zvladatelných bolestí. Více o koncepci celého nového oboru 
se dovíte v Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB). První oddělení paliativní 
medicíny bylo otevřeno již v roce 1992 v nemocnici v Babicích nad Svitavou.  
 
Kóma - kóma je označováno za nejhlubší formu bezvědomí. Kóma je extrémní formou 
života, z níž jedince nelze probudit    
 
Kurativní léčba - léčí příčiny nemoci. Výsledkem kurativní léčby je úplné vyléčení 
pacienta, zatímco postupy paliativní medicíny se nemoc sice neodstraní, ale přesto se 
subjektivní stav pacienta může zlepšit.    
 
Living will - doslovně znamená živoucí, resp. živá vůle. Jedná se o písemné vyjádření 
svobodné vůle nemocného pro futuro, tedy pro případ, kdy pacient nebude pro závažnost 
stavu schopen ani posoudit svou situaci, ani verbalizovat své přání. Používá se v některých 
zemích v případě eutanázie.    
 
Onkologie  - věda o nádorech a nádorových onemocněních.    
 
Out of Body Experience = OBE Česky "mimotělní zkušenost". - v okamžiku klinické 
smrti lidé cítí, že opouštějí své tělo, vznášejí se nad ním a s odstupem se dívají dolů.    



 

 

 
Paliativní péče - slovo paliativní pochází z latinského slova palium a znamená plášť, 
přikrývku. Evokuje představu, že když nemůžeme ránu vyléčit, tak jí aspoň přikryjeme, 
aby trpícímu bylo teplo, netrápili ho bolesti a měl pocit naší účasti.  
Paliativní péče, taktéž nazývaná péčí o pohodlí, se soustřeďuje především na přinesení 
úlevy terminálně nemocným pacientům prostřednictvím zvládnutí symptomů choroby a 
bolesti. Cílem není léčit, ale poskytnout člověku pohodlí a dosáhnout maximální možné 
kvality života, dokud život trvá. Pozornost se nesoustřeďuje na smrt, ale na 
specializovanou péči o kvalitu života umírajícího 
Paliativní péče je soucitná péče o nemocného v stádiu, v kterém už není možné očekávat 
vyléčení.  
Paliativní léčba a péče - doplňuje při starostlivosti o nemocné kurativní a podpůrnou 
léčbu. Jedná se o tišení bolesti a soucitný doprovod terminálně nemocných a umírajících    
 
Paliativní medicína - neboli útěšná medicína představuje ucelený systém pomoci 
umírajícím a jejich rodinám. Je celková léčba a péče o nemocné, jejichž nemoc nereaguje 
na kurativní léčbu. Léčí příznaky, symptomy nemoci, kde již není možné odstranit, vyléčit 
její příčinu. Nejdůležitější je léčba bolesti a dalších symptomů, stejně jako řešení 
psychologických, sociálních a duchovních (spirituálních) problémů nemocných. Cílem 
paliativní medicíny je dosažení co nejlepší kvality života nemocných a jejich rodin.  
Postupy paliativní medicíny se nemoc sice neodstraní, ale přesto se subjektivní stav 
pacienta může zlepšit.    
 
Pia fraus - nebo-li milosrdná lež. V České republice je každému lékaři uložena povinnost 
"přiměřeně informovat nemocné o jeho zdravotním stavu", což dává prostor od plného 
pravdivého sdělení až po úplné zatajení skutečnosti. Zatímco ještě donedávna byl obecný 
příklon k milosrdné lži, dnes je evidentní příklon k pravdě.    
 
Potřeby pacienta  
Biologické potřeby 
Všechny potřeby nemocného těla. Mezi základní patří potrava, zbavení se odpadů 
vlastního metabolismu, přísun kyslíku, spánek. Dále to jsou potřeby, které více či méně 
zabezpečuje odborní medicínská péče: ozařování, chemoterapie, hormonální léčba. O 
většinu těchto potřeb by obyčejně mělo být dobře postaráno v nemocnici.  
 
Psychologické potřeby 
Jsou to potřeby spojeny s respektováním lidské důstojnosti nezávisle na stavu nemocného 
těla. Každý člověk je jedinečnou bytostí se svým neopakovatelným posláním, které je 
potřeba vždy respektovat. Hospicové hnutí je založeno na této zásadě.  
 
Sociální potřeby 
Vyplývají ze statusu člověka, jako tvora společenského, žijícího v určitém sociálním 
prostředí, majícího svou rodinu, své problémy, svou práci, koníčky, závazky, sny a přání. 
Najednou je z tohoto prostředí z důvodu nemoci vytrhnut. Měli bychom jeho slovům i v 
této oblasti stále naslouchat a pomoci mu se patřičně vyrovnat s jednotlivými oblastmi. 
  
 
Duchovní potřeby 
Byly u těžce nemocných a umírajících lidí až dosud v lékařství opomíjeny. Dnes již 



 

 

přibývá těch, kdo si uvědomují i tento, možná nejdůležitější aspekt potřeb nemocných v 
tomto stadiu života a hledá jeho naplnění. Tito lidé chtějí přispět k nápravě. Ne jednou se 
nemocný snaží vypořádat v tomto období se smyslem svého života. Duchovní potřeby 
nejsou vlastní jenom lidem věřícím, jak by to možná sám název napovídal, ale jejich 
uspokojování se ukázalo být důležitým pro každého pacienta. Můžeme zde dále řadit 
respektování lidské důstojnosti, na kterém je celé hospicové hnutí založeno, blízký lidský 
kontakt nemocného s dalšími lidmi, potřeba žít plně až do konce.   
 
Prognóza - je relativní veličina určující pravděpodobnost uzdravení, zlepšení stavu, či 
přežívání nemocného v čase, za předpokladu uplatnění aktuálně známých diagnostických, 
terapeutických a ošetřovatelských metod.    
 
Remise  - stav různě dlouhého a různě kvalitního „příměří“ s nemocí, která dříve či později 
vysoce pravděpodobně vzplane znovu.    
 
Respitní péče - neboli péče o pečující [z angl. respite - uvolnit, ulehčit]. Je založena na 
předpokladu, že psychicky vyrovnaný ošetřující umí vést k potřebné duševní hygieně i 
rodinu umírajícího, která je vystavena extrémní psychické zátěži. Obyčejně se jedná o 
odlehčení v péči o nemocné, o které se stará dlouhodobě rodina. V určité chvíli se stane, že 
již rodina dál nemůže, že je vyčerpaná každodenním náročným ošetřováním, případně 
psychickým tlakem a starostmi o nemocného a jeho chorobu. Tehdy nastupuje respitní 
lůžko např. v domovech důchodců, nebo hospicích. U dětí je to dětský hospic. Během 
několikadenních až nekolikatýdenních pobytů nemocného v hospici, často opakovaných, si 
může rodina odpočinout, má možnost načerpat novou sílu. Při tom jsou nemocní v 
prostředí, kde starosti s ošetřovatelskou péčí, s tlumením případných bolestí přípravou jídla 
převezmou jiní lidé, odborníci.   
 
Smrt    
Smrt fyzická  
Je úplná, trvalá a ireperabilní ztráta vědomí. Smrt patří k životu a je jeho neoddělitelnou 
součástí. Smrt je osobní zkušeností, její počátek je těžké identifikovat, neboť v různých 
filosofických přístupech zjistíme, že mimo smrt fyzickou existuje i smrt psychická a smrt 
sociální.    
 
Smrt psychická  
Je naprostou psychickou rezignací, intenzivně prožívanou beznaděj as zoufalstvím, které 
nepochybně usnadňuje vstup smrti fyzické.    
 
Smrt sociální  
Je stav, kdy člověk sice žije, ale je neodvratně vyvázán z důležitých sociálních a 
interpersonálních vztahů.    
 
Stádia  
Pre finem - fáze pre finem může být velmi dlouhá a časově obsáhnout nejen několik 
měsíců, ale i let. Pojem umírání v lékařské terminologii je synonymem terminálního stavu. 
Terminální stav je definován jako postupné a nevratné selhávání životně důležitých funkcí 
orgánů s následkem smrti individua. Jinými slovy řečeno, jedná se o "vlastní umírání", o 
stav, který bývá též označován pojmem in finem.   
 



 

 

In finem - fáze in finem reprezentuje umírání ve vlastním slova smyslu.   
 
Post finem - fáze post finem je charakteristická péči o mrtvé tělo a zahrnuje též péči o 
pozůstalé. Samostatným problémem je tzv. komercionalizace smrti a současný způsob 
pohřebnických úkonů. Fáze post finem nebývá v popředí zájmu zdravotníků, s výjimkou 
péče o mrtvé tělo. Rodinný příslušníci mnohdy nejsou schopni zvládnout náročnou 
krizovou situaci. Nezřídka končí s různými a obtížně zvládnutelnými formami 
patologického zármutku a patologického žalu. Mnohým by bylo možné pomoci cílenou 
individuální prevencí.   
 
Svobodný informovaný souhlas pacienta - v principu je potřebný písemný souhlas 
pacienta na přijetí do hospicové péče. Podpis tohoto dokladu nesmí v žádném případě 
nahrazovat kvalifikovaný ústní rozhovor. Vzhledem k tomu, že je u nás sdělování neblahé 
diagnózy či prognózy pacientům nebo jejich rodinám stále ještě ne pravidlem, jedná se o 
velice citlivou záležitost jak pro samotného pacienta, jeho rodinu i tým ošetřovatelů, kteří 
se musejí s tímto vstupným aktem vypořádávat. Informovaný souhlas je v českém a 
slovenském zdravotnictví novinkou a jeho zavádění vzbuzuje protichůdné reakce. K 
informovanému souhlasu se váže mnoho etických problémů, které ještě nejsou v našich 
zeměpisných šířkách právně ošetřeny. Experti WHO v této souvislosti zdůrazňují například 
zásady umírněnosti, rovnocennosti a relativity vedle „zákona nejvyššího“, tj. Vůle 
pacienta.  
 
Symptomatická léčba  - jedná se o léčení příznaků, symptomů nemoci, ne o příčinu 
nemoci.    
 
Syndrom profesionálního vyhoření  - z anglického burn-out syndrom. Projevuje se u 
pomáhajících lidí, kteří nepraktikují duševní hygienu, anebo jsou příliš dlouho vystaveni 
nadlimitní zátěži. V této souvislosti se u hospicové starostlivosti často mluví o délce kolem 
tří let. Neléčený syndrom vyhoření může mít řadu psychických i somatických následků.    
 
Terminálně nemocný  - nevyléčitelné nemocen, v konečném stadiu své nemoci, kde již 
byla ukončena kurativní léčba.    
 
Terminální péče - nutno odlišit od celkové paliativní péče. Jde o časově poslední 
kvalifikovanou službu umírajícímu.    
 
Thanatofobie  - chorobný strach ze smrti.    
 
Thanatologie - nauka o umírání a smrti. Je většinou definována jako interdisciplinární 
vědní obor o smrti a o všech fenoménech, které jsou s ní spojeny. Název je odvozen od 
jména řeckého boha smrtelného spánku a smrti. Více se dovíte v knížce profesorky. 
Haškovcové vydané pod stejnojmenným názvem v květnu 2000.    
 
Trans - je změněný stav vědomí. U umírajících nazýváme transem ty stavy, při nichž je 
odezva na otázky týkající se každodenních činností minimální, nebo chybí. Trans neboli 
zvrat, přecházející do kómatu - je stavem hlubokého bezvědomí, umírající nemůže 
odpovídat na žádné verbální, či neverbální podněty.    
 
Zdraví - podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je to stav biologické, psychické a 



 

 

sociální pohody, a nemoc je tedy jako diskomfort v minimálně jedné z uvedených složek. 
V poslední době bývá uvedená definice doplňována ještě o aspekt ekologický a spirituální. 
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Příloha č. 1 

 

Seznam fungujících hospiců ČR, včetně základních údajů  

(včetně Agentury domácí péče) 

(ke dni 31.12.2007) 

 

Hospic Sv. Štěpána Litoměřice 

 

Založen: 2001 

Zřizovatel: Sdružení pro hospic Litoměřice 

Forma: občanské sdružení 

Počet lůžek: 26 

Základní poskytované služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek,   

                poradenství, stáže pro studenty   

Kontakt: info@hospiclitomerice.cz , tel./fax: 416 733 185 - 7  

Adresa: Rybářské nám 662/4, 412 01 Litoměřice 

Web: www.hospiclitomerice.cz  



 

 

 

              Hospic sv. Alžběty v Brně 

 

Založen: 2004 

Zřizovatel: Gabriela o. s.  

Forma: občanské sdružení 

Počet lůžek: 16 

Základní poskytované služby: lůžková péče, půjčovna pomůcek, hospicová poradna 

Kontakt: socialni@hospicbrno.cz , tel: +420 543 214 761, fax: +420 543 211 060 

Adresa: Kamenná 36 , 639 00 Brno  

Web: www.hospicbrno.cz  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Brně 

 

Založen: 1999 

Zřizovatel:  Diecézní charita Brno  

Forma:  Účelové zařízení církve 

Počet lůžek: 50 

Základní poskytované služby: lůžková péče, ambulantní péče, lůžková a ambulantní    

            rehabilitace, sociální péče, psycholog, vzdělávací centrum   

Kontakt: hospic@iol.cz, tel: 05/4723 2223, fax: 05/4723 22 47  

Adresa:  Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad  

Web:  www.dlbsh.cz  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci 

 

Založen: 1996 

Zřizovatel: Oblastní charity Červený Kostelec  

Forma:  Účelové zařízení církve 

Počet lůžek:  30 

Základní poskytované služby: lůžková péče, poradenská činnost, transport, stáže 

odborníku i   

                  laické veřejnosti, poradna a půjčovna zdravotnických pomůcek 

Kontakt: sekretariat@hospic.cz, tel.: 491 467 030, fax: 491 462 154  

Adresa: 5. května 1170 , 549 41 Červený Kostelec  

Web: www.hospic.cz,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic Štrasburk v Praze  

 

Založen:  1998 

Zřizovatel:  Občanské sdružení Hospic Štrasburk  

Forma: občanské sdružení 

Počet lůžek:  26 

Základní poskytované služby: lůžková péče, Domácí hospicová péče, na vyžádání služby  

                 klinických psychologů a psychiatrů, služby psychoterapeuta a služby spirituální.  

Kontakt: Heller.MBA@seznam.cz, Tel: 283853256, Fax: 283 105 577,  

Adresa:  Bohnická 12, 180 00 Praha 8 - Bohnice   

Web: www.lazaruscz.cz  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic v Mostě 

Založen:  2005 

Zřizovatel:  Hospic v Mostě, o.p.s. 

Forma:  obecně prospěšná společnost 

Počet lůžek:  15 

Základní poskytované služby: lůžková péče, domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek 

                ambulance bolesti 

Kontakt: socialni.hospic@mostmail.cz, 476 000 168  

Adresa:   Svážná ul. 1528, 434 00 MOST   

Web:  www.hospic-most.cz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citadela - dům hospicové péče ve Valašské Meziříčí 

 

Založen:  2003 

Zřizovatel:  Diakonie ČCE  

Forma:  Účelové zařízení církve 

Počet lůžek:  28 

Základní poskytované služby:  lůžková péče, sociální poradenství, odborné stáže 

Kontakt:   hospic@citadela.cz, tel: 571 629 084, fax: 571 629 085  

Adresa:  Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí 

Web:  www.citadela.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic Sv. Lazara v Plzni 

 

Založen:   1998 

Zřizovatel:  Občanské sdružení Hospic sv. Lazara  

Forma:   občanské sdružení 

Počet lůžek:  28 

Základní poskytované služby:  Lůžková péče  

Kontakt:   hospic@hsl.cz, tel: 377 431 381-3, fax: 377 431 385  

Adresa:   Sladkovského tř. 66, 326 00 Plzeň   

Web:    www.hsl.cz  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic Sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích  

 

Založen:   2005 

Zřizovatel:   o.s. Hospic sv. Jana N. Neumana  

Forma:   občanské sdružení 

Počet lůžek:   30 

Základní poskytované služby:   lůžková péče, půjčovna pomůcek, poradenské služby,   

             stáže   

Kontakt:  info@hospicpt.cz, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727  

Adresa:   Neumannova 144, Prachatice 383 01 



 

 

Web:  www.hospicpt.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic na Sv. Kopečku Olomouc 

 

Založen:   2002 

Zřizovatel:   Arcidiecézní charita Olomouc  

Forma:  účelové zařízení církve 

Počet lůžek:   30 

Základní poskytované služby: lůžková péče, poradenská činnost, stáže pro studenty,   

                odborníky i laiky   

Kontakt:  hospic.svkopecek@caritas.cz, tel: 585 319 754  

Adresa:  Sadové nám. 24, Olomouc – Svatý Kopeček 779 00   



 

 

Web:   www.acho.caritas.cz  

 

 

 

 

 

 

Hospic Sv. Lukáše Ostrava 

 

Založen:  2007 

Zřizovatel:   Charita Ostrava  

Forma:   účelové zařízení církve 

Počet lůžek:  30 

Základní poskytované služby:  lůžková péče, domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek 

                poradenská činnost, stáže odborníku i laické veřejnosti   

Kontakt:   lukashospic.ostrava@caritas.cz,  599 508 505  

Adresa:  Charvátská 8, 700 30 Ostrava - Výškovice   

Web:   www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2008080006  



 

 

 

 

 

Cesta domů 

 

Založen:   2001 

Zřizovatel:   Hospicové občanské sdružení Cesta domů  

Forma:   občanské sdružení 

Počet lůžek:   15 - 20 

Základní poskytované služby:  domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek, edukační 



 

 

centrum, knihovna    

Kontakt:  info@cestadomu.cz, tel: 283 850 949  

Adresa:   Bubenská 3, 170 00 Praha 7  

Web:   www.cestadomu.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní:  

Mobilní hospicová   jednotka (Domácí hospicová péče) 

 

Založen:  2003 

Zřizovatel:  Charita Ostrava  

Forma:    účelové zařízení církve 

Počet lůžek:   0   



 

 

Základní poskytované služby:  domácí hospicová péče, půjčovna pomůcek, poradenství   

Kontakt:  cho.chos@caritas.cz, tel:  599 508 505, 599 508 503, Fax: 596 621 094  

Adresa:  Charvátská 8, 700 30 Ostrava-Výškovice  

Web:   www.ostrava.caritas.cz/view.php?cisloclanku=2008080002  

 

Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava 

  

Založen:   2005 

Zřizovatel: 

Forma:    občanské sdružení 

Počet lůžek:   0 

Základní poskytované služby:   domácí hospicová péče, mobilní hospic, poradenství 

Kontakt: mhondrasek@seznam.cz, tel: 596 910 196, 724 975 274  

Adresa:   Porubská 673/72,  708 00 Ostrava – Poruba 

Web:   

 

Česká katolická charita (charitativní služby pro lidi v nouzi, Agentura domácí péče) 

 

Založen:   2005 

Zřizovatel:   Česká katolická charita 

Forma:    občanské sdružení 

Počet lůžek:   24 

Základní poskytované služby:   charitativní služby pro lidi v nouzi   

Kontakt:   sekretariat@charita.cz, tel: 296 24 33 30, Fax: 296 24 33 33  

Adresa:  Vladislavova 12, 111 37 Praha 1  

Web:   www.charita.cz   

Příloha č. 2 

 

 

Seznam plánovaných hospiců ČR, včetně základních údajů  

(ke dni 31.12.2007) 

 

Hospic Dobrého Pastýře Čerčany  



 

 

 

Plánovaný začátek provozu: září 2008 

Zřizovatel: Občanské sdružení TŘI  

Forma: občanské sdružení 

Plánovaný počet lůžek:  30 

Základní poskytované služby:  lůžková,ambulantní a stacionářová péče 

Kontakt:  os-tri@centrum-cercany.cz, tel: 317 777 381, fax: 317 700 903  

Adresa: Sokolská 584 , 257 22 Čerčany  

Web: www.centrum-cercany.cz  

Stav:   Buduje se 

 

Hospic Liberec  

 

Plánovaný začátek provozu:  2008 

Zřizovatel:   Občanské sdružení Hospic pro Liberecký kraj 

Forma: občanské sdružení 

Plánovaný počet lůžek:   25 

Základní poskytované služby:  

Kontakt:   hospic@hospicliberec.cz, tel: 723 967 03  

Adresa:  

Web:  www.hospicliberec.cz  

Stav: Projektuje se  

 

 

 

 

Dětský hospic v Malejovicích  

 

Plánovaný začátek provozu: nejisté (nyní funguje jen respitní péče, chybí zdravotnická 

část) 

Zřizovatel:    Nadační fond Klíček 

Forma: občanské sdružení 

Plánovaný počet lůžek:   cca 30 (včetně doprovodu) 



 

 

Základní poskytované služby:   respitní péče 

Kontakt:   klicek@klicek.org, tel/fax: 327 544 043  

Adresa:   Malejovice 22 (škola), 285 04 Uhlířské Janovice  

Web:   www.klicek.org/hospic/index.html 

Stav: Buduje se 

 

 

Hospic v Chrudimi 

 

Plánovaný začátek provozu:   2009/2010 

Zřizovatel:    Občanské sdružení Smíření  

Forma:   občanské sdružení 

Plánovaný počet lůžek:   24 

Základní poskytované služby:   lůžková péče, ambulantní péče, mobilní hospicová péče, 

stáže 

Kontakt:   smireni@centrum.cz, 731 151 538 

Adresa:   

Web:   www.smireni.cz  

Stav:   Buduje se 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

 

 ŽÁDOST 

o přijetí pacienta do hospice 

sv. Štěpána v Litoměřicích 



 

 

Příjmení     

      

Jméno, titul    

      

Rodné číslo 

      

Rodné příjmení    

      

Stav (svobodný/á, apod.) 

      

Povolání (i dřívější) 

      

Zdravotní pojišťovna 

      
Adresa trvalého bydliště                                                      

      

PSČ 

      

Telefon           

Adresa nynějšího pobytu (není-li shodná s trvalým bydlištěm)  

      

PSČ 

      

Telefon           

NEJBLIŽŠÍ OSOBA PACIENTA (příbuzná nebo jiná, kterou si určil pacient) 

Jméno a příjmení 

      

Vztah 

      

Adresa  

      

PSČ 

      

Tel. ve dne Tel. večer a v noci 

KDO PŘEVEZME PÉČI O PACIENTA PO EVENT. PROPUŠTĚNÍ (není-li shodná s nejbližší osobou) 

Jméno a příjmení 

      

Vztah 

      

Adresa 

      

PSČ 

      

Tel. ve dne       Tel. večer a v noci       

 

ODESÍLAJÍCÍ LÉKAŘ 

 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ 
Jméno       Jméno       

L

é

k

a

ř

i

Adresa 

      

Adresa 

      



 

 

Diagnózy – uveďte priority podle závažnosti příznaků, event. přiložte propouštěcí zprávu: 

      

Kuřák   ANO  -   NE 

 

Dosavadní a současná terapie – vypište přesně, včetně dávkování 

(pokud není uvedena v propouštěcí zprávě) 

      

 

CO OD HOSPICE OČEKÁVÁ Odes. 

lékař 

Pacient Rodina 

Přechodnou péči na 

ošetřovatelském lůžku  

od                          do       

 

ANO - 

 NE 

 

ANO - 

 NE 

 ANO 

-  NE 

Terminální péči na 

ošetřovatelském lůžku 

 

ANO - 

 NE 

 

ANO - 

 NE 

 ANO 

-  NE 

Léčbu bolesti  

ANO - 

 NE 

 

ANO - 

 NE 

 ANO 

-  NE 

Léčbu dalších symptomů – 

kterých: 

      

 

ANO - 

 NE 

 

ANO - 

 NE 

 ANO 

-  NE 

Ubytování člena rodiny u 

nemocného 

 

ANO - 

 NE 

 

ANO - 

 NE 

 ANO 

-  NE 



 

 

Co ještě:       

 

 

ANO - 

 NE 

 

ANO - 

 NE 

 ANO 

-  NE 

Pacient je informován 

o své diagnóze                          o své prognóze 
 pravdivě 

 částečně 

 vůbec 

 pravdivě 

 částečně 

 vůbec 

Rodina je o prognóze 

informována 

 

 pravdivě 

 částečně 

 vůbec 
Chce pacient o své situaci mluvit ?    ANO   -   ALESPOŇ OBČAS   -   NE 

„SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA “  PŘIKLÁDÁM. 

(je podmínkou přijetí)  

Pacient má příplatek na „Bezmocnost“:     ANO   -   NE 

O „Bezmocnost“ žádáno dne:       

 

 

V         dne         

 

       

 ……………………………………………….. 

         razítko a podpis lékaře 

 

Žádost zašlete k rukám vedoucího lékaře do  Hospice sv. Štěpána, 

Rybářské nám. 662, 412 01  Litoměřice �, fax 416 733 185 – 7 

 

 

  

 

 

 Vážená paní, vážený pane, 

SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 



 

 

 

 člověk jako svobodný jedinec má nezadatelné právo na rozhodování o sobě i 

v otázkách tak citlivých, jako je vlastní zdraví. Aby se mohl správně rozhodnout, má mít 

potřebné znalosti. Proto se na Vás obracíme s následující informací. 

 

 Čím více toho o nemocném víme, tím více pro něho můžeme udělat. Proto prosíme 

Vašeho ošetřujícího lékaře o vyplnění údajů v „Žádosti o přijetí“. Její součástí je i písemný 

svobodný a informovaný souhlas pacienta. „Svobodný“ znamená, že si sám nemocný přeje 

hospic, „informovaný“ znamená, že nemocný ví,  

co hospic je a co není. Nechápejte to, prosím, jako pouhou formalitu. 

 

 Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a 

neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, 

ale není všemocná. Máte-li to štěstí, že mezi Vámi a lékařem je upřímný a poctivý vztah, 

možná Vám řekl, že další radikální léčba by pro vás byla jen zdrojem nových 

nepříjemných vedlejších účinků, ale život prodloužit nemůže. Zde je pak na místě léčba, 

kterou Vám může nabídnout hospic. Jejím cílem není prodlužování, ale kvalita života. 

Nejsme pánem nad životem a smrtí, nemůžeme nikomu život prodloužit, a proto to ani 

neslibujeme. Nebudeme ho však také zkracovat žádnou eutanázií. Chceme se snažit, aby 

Váš život byl až do svého konce hodnotný.  

Hospic nemocnému slibuje, že 

 

- nebude trpět nesnesitelnou bolestí 

- bude vždy respektována jeho lidská důstojnost 

- v posledních chvílích nezůstane osamocen 

 

 Lékař v hospici vědomě upouští od všech léčebných zákroků a postupů, které 

nemohou zlepšit kvalitu života nemocného. A naopak ordinuje všechno to, co kvalitu 

života zlepšit může. Toto kritérium je v hospici rozhodující. Domnívá-li se nemocný, že 

kvalitu jeho života zlepší přítomnost milované osoby, může si ji vzít do hospice i na celou 

dobu pobytu. Pro tento účel máme připraveno 22 jednolůžkových pokojů s přistýlkou a 

vlastním příslušenstvím. Základní informace a ceník úhrad najdete na druhé straně tohoto 

listu. Chceme, aby váš souhlas byl opravdu svobodný a informovaný.  



 

 

Všechny informace můžete najít na našich stránkách www.hospiclitomerice.cz. Máte-li další 

otázky, rádi je zodpovíme na tel. čísle 416 733 185 – 7 nebo na adrese 

info@hospiclitomerice.cz 

 

ZDE ODSTŘIHNĚTE, horní část si ponechá pacient, dolní přiloží lékař k žádosti o přijetí 

�------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Jméno a příjmení pacienta:              RČ:          

Potvrzuji svým podpisem, že jsem se rozhodl pro hospicovou péči svobodně, po zralém 

uvážení a řádném poučení. Jsem si vědom toho, že cílem péče není prodloužení života, ale 

jeho kvalita, a že zde nebudou aplikovány léčebné zákroky a postupy, které nemohou 

kvalitu života zlepšit. Zároveň souhlasím s použitím svých osobních, zdravotních a 

citlivých údajů pro potřeby zdravotní dokumentace Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. 

 

V          dne           ….………………………………. 

          podpis pacienta 

 

 

 

 

 

 

Co si vzít s sebou ? 

- léky, které běžně užíváte (nebo recept od lékaře), pomůcky, které běžně 

používáte (berle, hůl, vozík, naslouchadlo,  apod.), toaletní potřeby, pyžama 

nebo noční košile, župan (pokud si prádlo chcete nechat prát u nás,  je nutno si 

ho označit jménem), pohodlné oblečení na den, oblečení pro pobyt nebo pohyb 

venku (i ležící pacienti mohou za hezkého počasí  pobývat na terase nebo 

v blízkém okolí hospice), event. společenské šaty (občas bývá v hospici 

koncert, apod.), domácí obuv na přezutí, je možné si přinést i menší televizor. 

SVOBODNÝ INFORMOVANÝ SOUHLAS 
PACIENTA 

příloha k „Žádosti o přijetí do Hospice sv. Štěpána“ 

INFORMACE PŘED PŘIJETÍM 



 

 

- nezapomeňte občanský průkaz, průkazku zdravotní pojišťovny, kopii rodného 

listu a platný důchodový výměr 

 

Jak je to v hospici s návštěvami ? 

- Protože cílem hospicové péče je maximálně možné zlepšení kvality života 

nemocných, návštěvy jsou u nás neomezené (24 hodin denně, 365 dní v roce) 

Z téhož důvodu může být s nemocným na pokoji ubytován i blízký člověk. 

 

Jak je to s placením ? 

Pouze část nákladů na lůžko a den hradí hospici zdravotní pojišťovny, ostatní finance 

musíme získat od dárců a sponzorů. Proto si i pacient podle svých možností přispívá na 

pobyt. Aktuální přehled sazeb zjistíte na www.hospiclitomerice.cz nebo přímo v Hospici 

sv. Štěpána. 

Ze sociálních důvodů lze částku snížit. 

Příbuzný, který se u nemocného ubytuje, platí symbolický poplatek. Stravování si může 

zajišťovat sám (lze použít kuchyňku na oddělení) nebo si může po dohodě s personálem 

jídlo objednat u nás. 

 

POBYT PŘÍBUZNÉHO V HOSPICI JE NEJLEPŠÍM DAREM, KTERÝ MŮŽE 

RODINA NEMOCNÉMU DÁT. 

S přáním všeho dobrého 

         Mgr. Monika Marková 

               vrchní sestra 

Příloha č. 4 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 5 

 

Zápis z praxe v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

9.2. - 14.5.2004 

 

 

 

 

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Fakulta sociálně ekonomická 

Praxe supervidovaná 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁZNAM PRAXE - HOSPIC SVATÉHO ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE      

9.2. - 14.5.2004 

 

 

 

 

 

 

 

Hospic Svatého Štěpána Litoměřice 

Rybářské náměstí 662 



 

 

Litoměřice   412 01 

- Praxe probíhala ve dnech 9.2. - 14.5. 2004 v Hospici Svatého Štěpána v Litoměřicích 

- Konzultant : Konzultantem byla  Bc. Jana Křenková, sociální pracovnice Hospice  

                       Sv.Štěpána 

- Supervizor : Mgr. Jaroslava Mužiková, pedagog FSE - UJEP 

 

ORGANIZACE HOSPIC SVATÉHO ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE 

 

   Zřizovatelem a provozovatelem tohoto zařízení je Občanské sdružení pro hospic v 

Litoměřicích. Toto sdružení vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR na podzim roku 

1997.Zakládajícími členy byli : Róza Kašparová, Ivo Fidler, Tomáš Smolek a Miroslav 

Šantin. Na pozici ředitele se vystřídali 2 osoby. Prvním, hned po otevření hospice, byl 

MUDr. František Pražák. Druhým a současným ředitelem je pan Pavel Česal. V současné 

době má sdružení 70 řádných členů. Každý z těchto členů přispívá částkou 100 Kč 

měsíčně na chod Hospice. Každý člen má také povinnost alespoň jednou za rok se sejít na 

valné hromadě, aby vyslechli zprávu o hospodaření za uplynulý rok a schválili rozpočet na 

další rok. Hospic je nestátním sdružením a funguje od 2.2.2001. 

   Sdružení má 2 orgány - Radu sdružení a Revizní komisi 

 - Rada sdružení - Mgr. M.Marek (předseda), J. Šantavý (místopředseda), M. Šinfelt 

                            (sekretář), MUDr. J. Gut, Mgr. Kateřina Kroupová 

 - Revizní komise - T. Racek (předseda), Bc. M. Kirschnerová, Luděk Mašek 

 

 

   Financování organizace je zhruba následovné :  

 - část je hrazena pojišťovnami (cca 60%), ale jen do úrovně úhrady v za řízení typu 

    LDN. Toto je totiž problém, že Hospice nejsou brány jako zdravotnická kategorie-

    zařízení. A to kvůli nedostatečné legislativě. 

 - část je hrazena klienty formou příspěvků a to podle následujícího klíče, odvozeného 

    od výše důchodu . Úhrada klientů činí cca 10 % nákladů. 

  - klasický pobyt - při důchodu 5000 Kč - 95 Kč/den a pak dále s každou   

      tisícikorunou o kterou je důchod větší než 5000 Kč se příspěvek zvyšuje o     

                             30  Kč/den (od 5000 Kč : á 1000 Kč důchod /30 Kč příspěvek / den). 

  - respitní pobyt - zde se nerozlišuje a je zde jednotný příspěvek 220 Kč/den 



 

 

 V případě sociální potřebnosti a podle sociální situace klienta lze příspěvky 

upravovat  i směrem dolů. 

 - zbylá část je financována ze státních dotací, grantů, nadací a příspěvků 

dobrovolníků. Např. v roce 2002 dary pokrývaly téměř 10 % nákladů hospice. Bylo 

osloveno 38 měst a obcí (255.300,-). Od právnických osob bylo získáno 310.000,-  a od 

fyzických osob to bylo 534.000,-. Dalších 70.000,- bylo získáno z různých nadací. Po 

povodních roku 2002 se počet dárců lehce zredukoval.  

 

 

   Poslání a cíle hospice jsou shodné s 3 zásadami hospiců : 

  1. léčba bolesti 

  2. respekt lidské důstojnosti 

  3. v poslední chvíli nezůstane člověk sám 

Toto je veřejná deklarace, ale organizace ji naplňuje i v praxi. Je zaměřena hlavně na 

službu klientům. Chce jim usnadnit poslední chvíle života a pomoci jim urovnat a 

vypořádat se i s jejich svědomím a duchovní stránkou. Z toho plyne, že organizace je 

zaměřena na jednotlivce a na individuální práci s nimi, a to se týká jak zdravotnického 

personálu tak i ostatního personálu. V celé organizaci panuje taková vzájemná vřelost a 

blízkost mezi zaměstnanci, stážisty...... . Možná je to typem zařízení a možná tím, že velká 

část personálu je věřící, kdo ví ?! 

Hospic se samozřejmě nezaměřuje jen na své členy ale i na práci mimo organizaci, ať už 

prezentace hospice, charitativní vystoupení, možnosti stáží, semináře, vzdělávání...... .  

Současně je i jedním z velkých poslání hospice seznamovat lidi s Hospicovým hnutím a s 

podstatou hospice. Protože i z mé vlastní zkušenosti mohu říct, že velká spousta lidí má o 

hospici velmi zkreslené informace, má-li vůbec nějaké.  

 

Spádovou oblastí pro Hospic Svatého Štěpána jsou, dá se říci, celé severní a západní 

Čechy a i oblast Prahy. Jinak přímou spádovou oblastí v současné době by měl být  

Ústecký kraj. Ale samozřejmě mají-li jinde v Čechách plno a zde volná lůžka, jsou klienti 

převáženi i sem do Litoměřic. Stává se zřídka, že je v hospici více jak 2 volná lůžka, které 

čeká na obsazení. 

 

  Kapacita - Pro klienty je tu připraveno 26 lůžek ve 2 patrech a 24 pokojích. Na každém 



 

 

patře se nachází jeden dvoulůžkový pokoj a zbytek pokojů je jednolůžkový s postelí pro 

případ přespání rodiny či jakékoli návštěvy. Návštěva sem může přijít kdykoli a stačí jen 

její ohlášení na sesterně. Může zde zůstat jakkoli dlouho chce. Mají zde možnost se i 

stravovat : 

  - oběd á 25 Kč 

  - snídaně á 10 Kč 

  - večeře á 25 Kč 

  - svačiny á 10 Kč 

Jinak je zde možnost nakoupit si i v malém krámku, situovaném na vrátnici hospice. 

 

   Klientela hospice - co se týká složení klientely hospice je homogenní co se týká struktury 

populace dle pohlaví - 48 % tvoří muži 

            - 52 % tvoří ženy 

- zastoupení klientů dle věku - nejstarší klient - 101 let 

     - nejmladší klient - 28 let 

     - průměrný věk klientů -  

- diagnózy klientů - 82 % klientů jsou klienti s onkologickými diagnózami 

        - 18 % neonkologické diagnózy ( Neuralgie, Colitis ulcerosa, ICHS   

  dekomp......) 

Klienti jsou převážně ( v drtivé většině) rasy europoidní, národnosti české. Klienti jsou ze 

všech možných vrstev společnosti s velmi variabilním druhem příjmů (plat, důchod) a s 

velkou variabilitou výše příjmu. 

Klienti mají i různé zájmy, které se hospic a jeho zaměstnanci snaží naplňovat, jak jen je v 

jejich silách. A to buďto pomocí z vlastních řad či pomocí z řad dobrovolníků a externistů. 

Hospic vychází maximálně vstříc jakémukoli splnitelnému požadavku, aby uspokojil 

vnitřní potřeby klienta. 

 

   Co se týká vnitřní struktury hospice - role jsou zde vymezeny a ohraničeny, ale zároveň 

se zde prolínají. Organizaci lze charakterizovat jako kolegiální. Lidé zde pracující si mezi 

sebou dokázali vytvořit takové zajímavé vztahy, které se dají těžko pojmenovat. Každý z 

personálu zde má svůj vymezený úkol, který se snaží naplňovat. Zaměstnanci mohou být 

považováni za jakési generalisty - mají ponětí o všem, co je v této práci potřeba. Je 

samozřejmě jasné, že i zde existují nějaká pravidla podle kterých se zaměstnanci orientují 



 

 

a chovají. Tyto pravidla jsou zapsána. Existují zde ale také určitá pravidla nepsaná. ty si 

vytvořili zaměstnanci organizace za jejího chodu. Jsou to pravidla která zpříjemňují 

atmosféru v hospici, zlepšují práci a vlastně celkově připívají k bezproblémovému a 

klidnému chodu organizace. Zaměstnanci si postupně tato pravidla zvnitřňují a plně se s 

nimi ztotožňují. Kdyby to tak nebylo, tak sami pochopí, že by měli odejít a nebo se 

přizpůsobit.  

 

Zaměstnanci - je zde cca 45 zaměstnanců 

  - cca 25 zdravotních pracovníků ( zdrav. sester, ošetřovatelů a ošetřovatelek) a lékaři 

  - 1 sociální pracovnice 

  - 3 pracovníci managementu 

  - 4 technicko hospodářští  pracovníci ( účetní, ,sekretářka, provozní pracovník,   

        vedoucí provozu) 

  - cca 10 pracovníků v zázemí hospice ( recepce, prádelna, kuchyně) 

Dále hospic spolupracuje se 3 duchovními. Hospicu také pomáhá cca 20 dobrovolníků. S 

hospicem spolupracuje i několik externích pracovníků ( lékaři, psychoterapeut, dietní 

sestra, supervizor). 

Zaměstnanci jsou přijímáni na základě potřeby hospice. Probíhá to tak, že zájemce má 

možnost si po určitou dohodnutou dobu práci zde vyzkoušet, se všemi jejími úskalími i 

výhodami. Rozhodne-li se zůstat, je přijat do hospice a může nastoupit do práce. 

Zaměstnanec musí splňovat několik podmínek - musí mít dostatečnou kvalifikaci, 

psychicky a pokud možno i tělesně zdatný a ochotný se přizpůsobovat a přispívat k chodu 

hospice.  

Zaměstnanci si ovšem poskytují supervizi i mezi sebou, ne jen v přítomnosti jejich 

supervizora. Někdy stačí jen pouhé svěření a vypovídání se někomu. Často stačí jen tato 

forma supervize a zaměstnanci jsou schopni bez jakéhokoli problému pokračovat ve své 

práci. Průměrná doba práce zaměstnance v hospicích je cca 3 – 4 roky. V tomto typu 

zařízení dochází velmi brzo k tzv. syndromu vyhoření, což je pro člověka velká zátěž a 

překážka v pokračování v práci. 

 

Sociální pracovník zde pracuje s klientem především formou rozhovoru. Při prvním 

kontaktu s člověkem máte v hlavě již částečně strukturovaný rozhovor, protože máte dané 

informace, které se snažíte získat. Rozhovor se ale vždy odvíjí od současné situace a 



 

 

reflektuje potřeby jak klienta, jeho blízkých tak i potřeby sociálního pracovníka, potažmo 

organizace. Jak jsem již naznačil, součástí práce sociálního pracovníka jsou i rozhovory 

s blízkými pacienta, pacient je mnohdy ve stavu, kdy není schopný komunikovat – tudíž 

není jiná šance. Sociální pracovník využije všech těchto poznatků při zpracovávání 

sociální části dokumentace o pacientovi, která slouží zbytku personálu hospice. Řekl bych, 

že metoda rozhovoru s klientem je v tomto případě vhodně využívána. 

 

Způsoby dokumentace jsou velmi rozmanité, avšak stejné pro všechny klienty. 

Jaká je dokumentace a její postup: 

- evidence žádostí a jejich pořizování do počítače – sociální pracovník 

- příprava dokumentace ke každému pacientovi pro zbylý personál hospice – 

sociální pracovník 

- vedení této dokumentace – soc.část sociální pracovník a zdravotnickou část 

zdravotnický personál 

- po smrti pacienta zkompletování dokumentace jak ve složce pacienta tak i 

v počítači. V počítači zálohování složky pacienta. Složka mrtvého pacienta 

zařazena a ponechána v evidenci zemřelých pacientů. – sociální pracovník 

- typy formulářů - záznamů, které se  uchovávají a evidují – „žádost o přijetí“, 

„osobní anamnéza pacienta“, „ spolupráce s rodinou“, „ ošetřovatelský plán 

péče“, „karta vizit“, „úmrtní či propouštěcí list“, „chorobopis“, „souhrn 

chorobopisu“  a ostatní zdravotnická dokumentace z jiných zařízení ( 

související s aktuálním zdravotním stavem).  

 

Jakou úlohu hraje praktikant v organizaci : 

Každý praktikant sociálního směru tráví část své praxe jak se sociálním pracovníkem, tak 

ale i na odděleních. Tato spolupráce je dle dohody a v rámci potřeb jak praktikanta tak i 

organizace.Musím říci, z vlastní zkušenosti ale i ze zkušenosti jiných praktikantů, že 

praktikanti jsou zde bráni jako rovnocenný personál ( a to jak v oblasti sociální tak i 

v oblasti ošetřovatelské). Jejich návrhy jsou vždy vyslyšeny a případě že jsou shledány 

lepšími, tak jsou i schváleny a využity v dané situaci. Nemohu ani říci, že by tu byli 

využívání na tzv. „podřadnější práce“. Dokonce zde nejste do ničeho nucen – hlavně 

v oblasti zdravotní  

(ošetřovatelské), účastníte se jen toho, na čem se s personálem dohodnete. Hospic jako 



 

 

takový vychází praktikantům vstříci co se týče praxe – její formy, délky, dnů ve kterých se 

koná, atd.. Vše tu záleží na domluvě a lze to upravit. Z mé osobní zkušenosti mohu říci, že 

zde jsou, po určitých zkušenostech praktikantů a zaměstnanců hospice, svěřovány 

praktikantům i úkoly či funkce, které se jinak nesvěřují. Měl jsem tu příležitost, 

samozřejmě po dohodě s vedením hospice a v nepřítomnosti soc. pracovníka ( který tuto 

činnost pro sociální oblast školství jinak obstarává), zorganizovat a uskutečnit 

jednorázovou praxi praktikantkám VOŠ EA Praha. Tato praxe proběhla zdárně a byla 

kladně hodnocena. Z tohoto všeho vyplývá, že praktikant zde nemá žádné výsadní 

postavení, ale že také není brán jen jako výpomocná síla. Je zde brán jako plnohodnotný 

článek organizace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 6 

 

 

 Síť nemocničních zařízení v ČR k 31.12.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7 

 

Ilustrační fotogafie Hospicu Sv. Štěpána v Litoměřicích 

 

 

Vstup do hospice 



 

 

 

Pohled od jihu 

 

Jednolůžkový pokoj 



 

 

 

 

Kaple sv. Štěpána 

 

Oslava čarodějnic v hospici 



 

 

 

Setkání s pozůstalými 

 

 

 

 

 

 

  Dobrovolnice hospice Pia Brůžková oceněná cenou Křesadlo 2007 –  



 

 

           Cenou pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci (za Ústecký kraj) 

 

        Předávání ceny Křesadlo 2006 - ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné  
     věci (za Ústecký kraj) dobrovolnici hospice Zdeňce Zajíčkové 

 
 

Veškeré fotografie v této příloze byli pořízeny zaměstnanci Hospice sv. Štěpána v 

Litoměřicích, mimo fotografií z ceremoniálů Křesadlo 2006 a Křesadlo 2007, jejichž jsem 

autorem já sám.  


