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Co je hospic?

Hospic je nestátním neziskovým zdravotnickým zařízením, jež pečuje 
o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou 
péči těm, u nichž vítězná medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní 
péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní 
je léčba bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchov-
ních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života 
pacientů a jejich rodin“. 
 
Pacientovi garantujeme, že:

• nebude trpět nesnesitelnou bolestí 
• v posledních chvílích nezůstane osamocen
• za každých okolností zůstane zachována jeho lidská důstojnost

Podmínky pro přijetí:
• nemoc ohrožuje pacienta na životě
• „vítězná“ medicína vyčerpala veškeré možnosti vedoucí k vyléčení
• není možná či nepostačuje domácí péče

Režim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta 24 hodin denně 365 
dní v roce. Kapacita Hospice sv. Jana N. Neumanna je 30 lůžek. Z toho je 
22 pokojů jednolůžkových a 4 dvoulůžkové. Na každém pokoji je přistýlka pro 
blízkou osobu pacienta.

Cílem naší péče je vysoká kvalita života našich pacientů až do jejich při-
rozeného konce. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, 
sociální a spirituální a s vděčností za život, který mu byl dán. 

Kromě hospicové péče nabízí hospic odlehčovací služby v režimu Zákona 
č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Ty jsou poskytované osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 
sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný 
odpočinek.

Pod letní pergolou.
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O zřizovateli

Zřizovatelem hospice je občanské sdružení
„Hospic sv. Jana N. Neumanna“

založené podle Zákona č. 83/1990 Sb.
v roce 2000 - tehdy pod názvem

Sdružení svatého Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.
V období mezi valnými hromadami je nejvyšším orgánem sdružení výbor.

V roce 2008 se k jednání sešel celkem jedenáctkrát k projednání
nejdůležitějších věcí v chodu hospice.

Orgány sdružení
 výbor:
 předseda: Mgr. Robert Huneš
 místopředseda: MUDr. Petr Koptík
 člen: Ing. Václav Kozler

 revizní komise:
 předseda: Mgr. Josef Ludačka
 členové: Ing. Jana Holá
  S.M. Sebastiana Veselská SCB
  Tomáš Turek
   Josef Hora
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Slovo ředitele...

Vážení a milí,
kteří nám pomáháte, na nás myslíte, či „jen 
tak“ o nás víte. Máte příležitost se v násle-
dujících řádcích společně s námi ohlédnout 
za rokem 2008. Bylo nám dopřáno pečovat 
především o onkologické pacienty, kteří 
tvořili velkou většinu naší klientely. Za celý 
rok jsme doprovodili na věčnost přes dvě 
stovky pacientů. Při přijetí jim garantujeme, 
že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, 
za každých okolností zůstane zachována 
jejich lidská důstojnost a v posledních 
chvílích nezůstanou osamoceni. Jsem 
přesvědčen, že jsme tyto tři základní hos-
picové sliby naplňovali jak nejlépe bylo 
možné. To je - nám hospicákům - důvodem 
k opravdové radosti.

Zažíváme ovšem nejen ji. Přes nárůst počtu pacientů, které jsme směli 
doprovázet na konci jejich dní, vnímáme smutek, že naše zařízení nebylo 
plně využíváno a průběžně disponovalo několika nevyužitými lůžky. Řada po-
třebných o nás neví, jiní mají zkreslené představy, další se nás bojí. I u zdra-
votnické veřejnosti se potýkáme s neinformovaností, neznalostí, předsudky, 
ba i se škarohlídstvím - mnoho lékařů neumí vhodně a včas nabídnout hospi-
covou péči, jiní nechtějí. Výsledek je ten, že řada pacientů k nám přicházela 
pozdě, řada se k nám nedostala vůbec. Spousta nemocných trpěla zbytečně 
doma nebo na nevhodných lůžkách v léčebnách dlouhodobě nemocných, na 
interních či jiných odděleních nemocnic. Nikoli neběžnou realitou bylo, že lé-
kaři vně hospiců umírajícím „kradli“ zbývající čas života a týden před úmrtím 
je nesmyslně „léčili“ nadbytečnou chemoterapií, zbytečnými vyšetřeními atp. 
Pacienti trpěli bolestí z nadbytečné léčby a žili ve lživé naději, že se uzdraví, 
či jim bude prodloužen život, ačkoli ani jedno se nestane a lékař to věděl... 
Bolí nás, když pacientům je kraden zbývající čas, který tak nemohou věno-
vat smíření s blízkými, se sebou samým, s Bohem. Bolí nás, že pacienti trpí 
i když nemusejí - kvalifikovaný tým lékařů v hospici umí zvládnout i tu nejtěžší 
bolest a při zachování jasné mysli! Věřím, že rok 2009 bude v tomto smyslu 
radostnější.

V průběhu roku se uskutečnila řada kulturních, benefičních, vzdělávacích 
i osvětových akcí, o nichž více vypovídá fotodokumentace a tabulky na dal-
ších stranách. Podstatnou událostí roku bylo, že se podařilo téměř dokončit 
budované Vzdělávací centrum a středisko domácí péče při hospici – rekon-
strukcí a přístavbou k historické baště vznikl v areálu hospice nový objekt, 
který zahájí činnost na jaře 2009. Rovněž tak bychom chtěli v roce 2009 
přesvědčit zdravotní pojišťovny k uzavření smlouvy na domácí hospicovou 
péči. To se nám zatím nepodařilo. Snad jejich vedení časem pochopí, že se 
jedná o finančně nenáročný a zároveň psychosociálně velmi vhodný a žádou-
cí způsob léčby... V roce 2008 jsme po dvakráte marně žádali o prostředky 
ze strukturálních fondů EU na výstavbu Domova Matky Vojtěchy v parkovém 
areálu hospice, jež by sloužil osobám postiženým různými druhy demencí. 
V této snaze nepolevíme ani v roce 2009. Do třetice všeho dobrého - třeba tak 
v příští výroční zprávě budeme moci podat zprávy z probíhající výstavby.

S velkým vděkem chci poděkovat našim zaměstnancům a dobrovolníkům. 
Bez nich by hospic nebyl čím je. Hospic není dům, není zaměstnáním kam se 
chodí do práce, hospic není soubor činností či jednotkou čehosi... Hospic je 
myšlenka lidskosti přetvářená ve skutečnost obětavou prací, nezištnou myslí 
a vroucím srdcem těch, kteří v něm pracují. Proto Vám, milí kolegové, patří 
poděkování i hrdost na Vás.
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Rovněž děkuji všem, kteří nám pomohli překonávat ekonomické potíže a udr-
žet vysokou kvalitu péče. To, že na nás, milí dárci, myslíte a pomáháte opravdo-
vými skutky, je nám dvojitou pomocí. Jednak nám umožňujete udržet nejen kva-
litu péče vyšší, než zákonný standard(...) zaručuje těm kdo se nemohou bránit 
– těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím, tzn. nejslabším ze slabých. Vaše 
skutky však jsou nám též povzbuzením a posilou do další práce, neboť víme, že 
si nás vážíte a máte nás rádi. A s tímto vědomím se vskutku pracuje lépe. Svět 
se díky Vám stává lepším.

I díky Vám se proto odvažuji doufat, že i nadcházející rok 2009, jemuž ekono-
mové věští globální finanční krizi, zvládneme tak, aniž by nám svěření pacienti 
museli tuto krizi nějak pocítit.

Robert Huneš

Návštěva z Indie
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Slovo lékaře

Svůj příspěvek píši letos 
na přelomu Velikonoc a proto 
ovlivněn i duchem těchto svát-
ků přistupuji k danému tématu. 
Uplynulý rok, jak už to tak bývá, 
byl plný smutku i radosti, úmrtí 
i vzkříšení, prázdnoty i plnosti. 
Ne jinak tomu bylo i u nás v hos-
pici.

Zmíněný smutek i radost 
mne naplňovaly zejména v sou-
vislosti s časností příchodů na-
šich pacientů do hospice, nebo 

chcete-li včasností indikace k přijetí. Plný smutku jsem byl v okamžiku, kdy 
jsem přijímal na lůžko pacienta ve stavu již pokročilého umírání (odborněji 
řečeno v supraterminálním období), ne zřídka již téměř v bezvědomí. V těchto 
chvílích je jistě na místě odpovídající odborný přístup, ale… všichni v hospici, 
nejen lékaři, chceme poskytnout více a naplnit onen pojem „lidského přístu-
pu“ - vyslechnout bolesti srdce, poskytnout útěchu, pohladit a sdílet. Radostí 
naopak okřeji v okamžiku, kdy pacient přichází včas a na „práci“ je dostatek 
prostoru. A protože nejde jen o pacienta samotného, ale i o jeho rodinu, čas 
na práci je opravdu velmi důležitý - všude se dočteme, že v hospici se sou-
středíme na léčbu bolesti, ano to je pravda, ale věřte, zdaleka nejde jen o ni!

Úmrtí jaksi k hospici patří poněkud intimněji, ale dovolte mi zde trochu 
teologické radosti s ohledem na aktuální svátky. Přestože je úmrtí pro nás 
všechny neměnné, může být spojeno i s bolestí (nemám na mysli jen tu tě-
lesnou), pro křesťana je zde jistě prostor i pro radost a naději v to, že úmrtí je 
jen jakousi přestupní branou ke vzkříšení a k věčnému životu. A věřte nebo 
ne, bez této naděje bych asi do hospice pracovat nešel. K takovému „vzkříše-
ní“ došlo u nás v hospici v jistém smyslu také. Původně jasně verifikovanou 
malignitu u pacientky nebylo možno po několika měsících pobytu v hospici 
potvrdit a pacientka byla „vrácena zpět do života“ s radostí nejen její, ale i nás 
všech okolo. 

Se zmíněnou prázdnotou a plností jsem myslel na naši budovu hospice. 
V nedávném období jsem byl konfrontován se statistikou, kdy významná řada 
našich blízkých stále umírá na maligní onemocnění v léčebnách či nemocni-
cích a přesto byla v hospici samém mnohdy jen „poloviční“ obložnost. Proč?! 
Pravda, tato situace netrvala dlouho. Nerad bych se v této souvislosti vracel 
k úvahám z předchozích let a tak si dovolím jen výzvu k nám lékařům. Onen 
„nedostatek“ pacientů v hospici, pozdní indikace k přijetí do hospice atd… 
nejsou jen obrazem naší lhostejnosti či nedochvilnosti přístupu k neléčitelně 
nemocnému pacientovi?! Abych nebyl ale tak skeptický, většinou se stran 
počtu pacientů pohybujeme kolem 22-25ti.

Loni jsem se dotýkal ožehavé otázky „sdělování pravdy“ jako nezbytnosti 
při optimálním poskytování péče v hospici. Lékařská veřejnost podle mého 
názoru zde patrně udělala řádný krok tím správným směrem, ale „černý Petr“ 
se dostal do rukou příbuzných našich pacientů. Ti pak v mnoha případech ak-
tivně brání takovéto komunikaci s pacientem samotným. K tomuto jen krátkou 
poznámku. Za celou dobu práce s pacienty, kdy sděluji tuto „hořkou pravdu“ 
jsem nezažil žádné zhroucení pacienta po stránce psychické ani tělesné. 

Abych ale nekončil příliš smutně. V kontextu s tím, jak jsem tento příspě-
vek uvedl, dovoluji si nám i hospici popřát, abychom všichni byli naplněni 
radostí ze vzkříšení.

Petr Koptík
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Slovo vrchní sestry

Nekráčej přede mnou, nemusel bych tě násle-
dovat.
Nekráčej za mnou, nemusel bych tě vést.
Jdi prostě vedle mne a buď mi přítelem…
Albert Camus

V hospici se snažíme doprovázet naše 
pacienty a učíme se jim nadlehčovat břemeno 
nemoci, které si s sebou nesou.V naší péči se 
denně zamýšlíme nad tím, co můžeme ještě 
více pro nemocného udělat, aby se u nás cítil 
dobře. Hlas každého člena týmu je přitom stej-
ně hodnotný a je pro nás velkou motivací, když 
se nám podaří zajistit, abychom s pacientem 
prožili v posledním úseku jeho životní cesty 
i několik malých radostí. 

Máme radost, když se podaří zvládnout 
bolest u nemocného, který se doma celé dny kvůli bolestem nevyspal.

Máme radost, když umírající pacient se usměje na svou rodinu, která za ním 
přispěchala, aby ho držela za ruku v jeho nejtěžší chvíli.

Máme radost, když ta samá rodina nám řekne: V hospici lidé neumírají, ale 
důstojně odcházejí.

Máme radost, když jsou využívány přistýlky na pokojích - když se maminka 
ubytuje se svým nemocným synem a stává se nezbytnou součástí ošetřujícího 
týmu.

Máme radost, když můžeme být svědky křtu miminka, kterého se rozhodla dát 
jeho nemocná maminka pokřtít v hospicové kapli.

Máme radost, když žena bez domova a bez rodiny nám řekne: “Až tady, na-
vzdory své nemoci, mohu prožívat nejšťastnější období svého života, protože 
jsem konečně obklopena lidmi, kteří mě mají rádi.“

Lékaři, sestry a ošetřovatelky našeho hospice svou práci dělají poctivě 
a s upřímným zájmem o pacienta. Bez nich by hospic nebyl tak pěkný, jaký je. 
Moc si jich za to vážím.

Eva Ludačková

Hospic je umění doprovázet...
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Slovo sociální pracovnice

Když se zpětně podívám do svých po-
známek, přesněji řečeno do Knihy žádostí, 
objeví se přede mnou cifra 218. Přesně 
tolik bylo v uplynulém roce podáno žádostí 
do hospice. Většině žadatelů jsme mohli 
vyhovět. Toto vysoké číslo v sobě skrývá 
mnoho neopakovatelných lidských příběhů 
a osudů, které pak dále s našimi nemocný-
mi a jejich rodinami prožíváme a rozvíjíme 
v hospici. Když pominu veškerou sociální 
agendu, která souvisí s přijetím pacien-
ta, vynořuje se mi z mysli jedno důležité 
slovo a tím je naslouchání. Právě skrze 
naslouchání nejsnáze navazuji s druhým 
člověkem kontakt. Když našim pacientům 
a jejich blízkým naslouchám, vlastně je tím 
přijímám, oni vědí, že o ně stojím. S tím 

souvisí další slovo a tím je pozornost. Pochopila jsem, když druhý hovoří, že 
nemusím dělat nic jiného než ho poslouchat, slyšet co říká a tím ho vlastně 
přijímám. Pozornost může být v určitých situacích důležitější než pochopení. 
Zvláště pak pozornost, kterou můžeme věnovat od srdce. Naučila jsem se 
také, že naslouchání a pozornost jsou nejlepší reakcí na lidský pláč. Dříve 
jsem hned podávala papírový kapesník, ale právě toto gesto může být vnímá-
no jako umlčení a vyvedení z prožívaného smutku. Dnes „jen naslouchám“. 
Když se druhý vypláče, vidí, že stále sedím po jejich boku. Nebylo pro mne 
vůbec jednoduché, se tak prosté věci naučit. 

A tak vlastně každý den skládám zkoušky, které mi život a naši učitelé při-
pravují. Snad obstojím i v dalších semestrech.

I.Turková

Sociální pracovnice nemá nikdy volno...
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Slovo zdravotní sestry

Celý život se učíme lásku dávat, přijímat, 
vidět a vnímat ji kolem sebe. A právě v hos-
pici mohu lásku vidět i cítit na každém kroku. 
V běžném životě člověk stále někam spěchá, 
ale na sklonku života jakoby se čas zastavil 
a každá minuta i vteřina se stávají těmi nej-
cennějšími dary.

Můžeme být přitom, když manžel drží dlaň 
své umírající paní, dospívající děti jsou přítom-
ny, paní je odevzdaná a pokojně odchází z to-
hoto světa. Je tu vidět tolik lásky. Celá rodina 
je pohromadě, aby dodala síly své mamince 
na poslední cestě pozemského života.

Nebo matka, které její vážné onemocnění 
nedovoluje postarat se o své děťátko, jež je 
prozatímně umístěno v Klokánku, v posled-
ních týdnech svého života podepisuje doku-

mentaci pro adopci. Svému synkovi tak zajistí přijetí do rodiny i když ví, že od 
okamžiku adopce svého ročního synka už nebude moci vídat. Nemyslí na sebe, 
ale na něho. A to je velký projev lásky.

Další naše vzácná pacientka trpící roztroušenou sklerozou, již osmým rokem 
je upoutána na lůžko a nemůže si ani sama vyčistit zuby. Ale každý den ji věrně 
navštěvuje její kolegyně řádová sestřička. Obě jsou spolu krásně sehrané a vzá-
jemně se doplňují. I zde to přímo čiší vzájemnou úctou, přátelstvím a láskou.

Napadá mě i náš další klient, který má apalický syndrom po operaci glioblas-
tomu. Je s ním věrně po boku jeho paní, coby doprovázející osoba. Tato mladá 
žena je svědectvím silné manželské lásky, kterou ani nemoc nezlomí. Přesto, že 
si se svým manželem nemůže ani pohovořit, je tu vidět veliká úcta, něha a láska, 
se kterou tato úžasná paní o svého manžela pečuje.

Láska je prostě přítomna všude a na každém kroku, stačí jen ji vidět. Myslím, 
že láska je i to, když přijímáme jeden druhého mezi sebou navzájem takového, 
jaký je a snažíme se vidět v každém především to dobré, i když někdy to dobré 
může být někde hluboko schované. Každý z nás, kteří hospic tvoříme, je jiný a je 
dobré, že jeden druhého potřebujeme a dohromady tvoříme jeden veliký celek, 
směřující k jednomu cíli - aby nikdo neumíral sám a opuštěn.

Jsem moc vděčná za to, že mohu pracovat v hospici a denně spatřovat tuto 
všudypřítomnou, někdy skrytou, ale vždycky pomáhající lásku.

Helena Eichlerová
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Duchovní slovo

Po otevření hospice jsem odjela do Pra-
hy a dojížděla jsem jako členka revizní ko-
mise už jen na schůze. Všechno hospicové 
dění jsem vnímala tak z dálky a myslela 
jsem, že to tak zůstane. Když před rokem 
zemřela moje těžce nemocná maminka, 
která se mnou byla v našem Domově sv. 
Karla Boromejského, napadlo mne, že by 
mě Matka generální mohla odvolat jinam. 
Vůbec jsem nepomyslela na to, že by mi 
nabídla Prachatice a činnost v hospici. 
V jednom úsloví se říká, že člověk nemá 
dvakrát vstupovat do jedné řeky a i já jsem 
přemýšlela, jestli to bude pro mě dobré. My 
řeholnice jsme zvyklé poslouchat, ale já 
jsem si nechala čas na rozmyšlenou, než 
jsem řekla to své ano, půjdu opět do Pra-

chatic. Po třech letech jsem se vrátila do místa, kde jsem před tím žila 13 let. 
Všechno mi bylo důvěrně známé a blízké, lidé kolem mě, sestry a nejvíc náš 
dům – rodný dům sv. Jana Neumanna.

  Už třetí měsíc docházím do hospice a procházím se v prostorách, 
kde jsem znávala jen zakramařenou a chátrající půdu. Dnes jsou zde krásné 
pokojíky pro pacienty. Mám pocit vnitřní radosti a uspokojení, že jsem mohla 
být u zrodu díla, které se podařilo. Zapojila jsem se do kolektivu pracovníků 
hospice a docházím vykonávat duchovní péči u nemocných. Mám radost, že 
v hospici pracují velmi zodpovědné sestry, cítím z jejich jednání lásku a úctu 
k nemocným lidem a vidím, že nešetří pohlazením, když pacient trpí, nebo 
umírá.

Těší mě, že jsem byla přítomná při výběru pana ředitele Mgr. Roberta Hu-
neše, který s láskou vykonává svou zodpovědnou práci. Vážím si ranní chvíle 
společné modlitby v kapli Jana Pavla II., kde prosíme o Boží požehnání pro 
každý den v hospici a přimlouváme se za všechny, kdo v něm pracují i trpí.

Naplňuje mě radostí, když docházím k nemocným, rozmlouvám s nimi 
a pomáhám jim překlenout břeh mezi životem a smrtí. Není to pro mě lehké, 
protože přicházejí lidé, kteří se v životě nesetkávali s Bohem a jeho laskavým 
doprovázením. A já jsem v postoji nabízení, ne nucení. Chci respektovat svo-
bodu člověka i přání příbuzných, ale také se snažím vystihnout, co si přeje 
pacient ve chvíli svého vnitřního boje a odcházení. 

Nedávno jsem zažila silný okamžik u pána, který přišel ve vážném zdra-
votním stavu. V záznamu bylo napsáno, že je sice pokřtěný, ale víru v životě 
nepraktikoval. Komunikace s ním nebyla lehká, nemluvil a byl velmi neklidný. 
Přesto mě něco nutilo, abych se zeptala, zda by si přál usmířit se se sebou, 
s rodinou a jestli by si přál, abych se za něj modlila. Když jsem mu to říkala, 
držela jsem jej za ruku a on mi ji velmi silně stiskl. Byl to pro mě impuls, že 
mám udělat všechno pro to, na co už on sám nemá sílu. Když ještě ten den 
přijímal svátost nemocných na odpuštění vin a uzdravení duše, opět jsem 
jej držela za ruku, aby cítil, že jsem s ním. Myslela jsem si, že nevnímá co 
se děje, ale v jedné chvíli vytrhl svoji ruku z mé a sepjal ruce. Byla to velmi 
dojemná chvíle. Vnímal všechno. Když jsem se s ním po modlitbě loučila, zře-
telně řekl: „Děkuji a dobrou noc“. Věřím, že pro něj tato noc byla velmi dobrá. 
Zemřel klidně, v přítomnosti sester, které měly službu. A takových smířených 
odcházení zažíváme mnoho. 

Je to krásný pocit, když mohu sledovat, že se hospici daří naplňovat své 
poslání, že se pomalu láme bariéra strachu z utrpení a smrti, že všichni, kdo 
doprovázejí své drahé, vydávají krásné svědectví vyrovnanosti a vděčnosti 
všem zaměstnancům.

SM. Sebastiana Veselská SCB
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Slovo vedoucí vzdělávacího centra

Vzdělávací centrum při Hospici sv. J. N. 
Neumanna zahájilo svoji samostatnou čin-
nost v lednu roku 2008. Toto centrum vzniklo 
ve snaze o prohlubování odborných znalostí 
a upevnění filozofie hospicové paliativní péče 
nejen u samotných zaměstnanců. Především 
však vzniklo s nadějí a s cílem přesvědčit 
laickou i profesionální veřejnost o užitečnosti 
a opravdovosti naší služby. 

Cesty k naplnění našeho cíle vedou růz-
nými směry. Jednou z důležitých cest je péče 
o studenty. Vnímáme, že především kvalitní 
výchovou, ale také osobní zkušeností při se-
tkání s nevyléčitelně nemocnými, lze upravit 
pohled a přístup k problematice zvyšování 
úcty a kvality péče o nevyléčitelně nemoc-
né, umírající a jejich blízké. Všichni studenti 

u nás vykonávají praxi formou přímé péče o nemocné a jejich rodiny. Většina 
se setkává s tímto druhem péče poprvé ve svém životě. Přicházejí připraveni na 
stáž s menšími či většími teoretickými znalostmi. Jejich úvodní strach vyplývá 
z nezkušenosti, ale i z předsudků, které se ke smrti bezprostředně vztahují. Při 
ukončení stáže většina z nich přiznává změnu postoje k tomuto tématu. Vnímají, 
že ač je téma konce života citlivé, je velmi důležité o něm hovořit a na smrt se 
v průběhu života připravovat. Některé „naše studentky“ vypracovaly s velkým 
úspěchem své závěrečné práce. Věnovaly je především snaze předat své osob-
ní zkušenosti a poznatky.

Stáže v hospici se účastnilo celkem 44 stážistů – studentů, zdravotníků, léka-
řů i dobrovolníků. Náš hospic převážně spolupracuje s:
 Vysoké školy: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zdravotně 

sociální fakulta a Teologická fakulta,
  Katolícka univerzita v Ružomberoku - Fakulta zdravotníctva.
 Vyšší odborné školy: SZŠ a VOZŠ České Budějovice,
  VOZŠ Bílá Vločka České Budějovice,
  VOŠS Prachatice.
 Střední školy: SZŠ Písek,
  SZŠ a SOU Český Krumlov,
  Střední škola a Jazyková škola Volyně.

Další z možností jak proměnit postoj k umírajícím a samotnému umírání mo-
hou být konference a semináře, které jsou přímo i nepřímo věnované tématům 
péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a zemřelé. Kurzy a semináře jsou ur-
čené především zdravotnické veřejnosti z řad nelékařských a lékařských oborů. 
Především lékařům a sestrám byl určen již III. Den hospicové paliativní péče, kte-
rá se uskutečnila tentokráte na téma: „Mýty a pravdy v paliativní péči“. Vzácnými 
hosty z řad lektorů byli například MUDr. Marie Svatošová a profesor MUDr. Jiří 
Vorlíček, CSc. ale i další významní odborníci v hospicové a paliativní péči. Zá-
jem o tuto každoroční akci je k naší radosti obrovský. Pro nelékařské obory bylo 
pořádáno v našem centru pět, většinou celodenních, seminářů. Každá z akcí je 
kreditována ČLK a ČAS dle zákona 423/2004 Sb.

Také nabídka exkurzí v našem zařízení je hojně využívána. Pravidelně tuto 
možnost využívají vysoké a střední školy převážně se zdravotnickým a sociálním 
zaměřením. Také zájemci z laické veřejnosti či potenciální zájemci o naši službu 
nejsou výjimkou. V průběhu roku nás navštívilo 15 skupin v průměrném počtu 
25 lidí, v celkovém počtu 309 osob. Exkurze je spojena s výkladem základních 
informací o hospicové paliativní péči, časová náročnost prohlídky je 1 a půl až 2 
hodiny. Exkurze probíhají většinou v dopoledních hodinách.

Koncem roku 2008 jsme začali s přípravou kurzu, který bude věnován převáž-
ně laické veřejnosti. Jde o kurz, který by měl podpořit rodinné příslušníky a blízké 
nemocných, kteří se rozhodují nebo rozhodnou pečovat v prostředí pro nemoc-
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ného nejpřirozenějším – doma. Ve dvoudenním kurzu by se účastníci měli se-
známit se základní ošetřovatelskou péčí formou teoretickou i praktickou, další 
částí je sociálně právní poradenství a závěr kurzu je věnovaný individuálním 
problémům a potřebám účastníků. První kurz proběhne v dubnu roku 2009. 
Cílem je podpora pečujících, ale také podpoření snahy vrátit přirozenost do 
našeho života. 

Vždyť nemoc a smrt přirozenou součástí života jsou. Ani strach, vytěsnění 
nepohodlných myšlenek, ale ani ukrytí umírajícího člověka za plentu tuto sku-
tečnost nezmění ani neodvrátí. Smrt opravdu součástí života je a my všichni 
bychom se měli naučit vedle ní žít, ne jen přežívat.

 
Klára Kněžková

Z průběhu výstavby Vzdělávacího centra a střediska domácí péče
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Slovo koordinátora dobrovolníků

V roce 2008 vykonávalo dobrovolnickou 
činnost v hospici 12 dobrovolníků, především 
studentů prachatického gymnázia, Střední 
pedagogické školy a Vyšší odborné školy 
sociální. Ti pravidelně docházejí za pacienty, 
společně si vyprávějí, hrají společenské hry 
a když počasí dovolí, vyvezou pacienty do par-
ku nebo do cukrárny na zmrzlinu. Mezi dob-
rovolníky patří také skupina cca 30 studentů 
ze Střední pedagogické školy s paní vychova-
telkou Helenou Hanušovou. Ti se rozdělili do 
4 skupinek a pravidelně každý týden mají pro 
pacienty připravené hudební vystoupení a ně-
jakou tvůrčí činnost zaměřenou na jemnou 
motoriku rukou. Tito studenti - dobrovolníci 
byli oceněni dvakrát po sobě titulem „Dobrá 
parta roku“ v rámci jihočeského kraje (záštita 

hejtmana Jihočeského kraje) právě za své dobrovolnictví v hospici. 
Dobrovolníci nejsou jen z řad studentů. O hospicový park, osazení květino-

vých truhlíků nebo přesazení květin se v loňském roce postarala skupina seniorů 
z místního Seniorského občanského sdružení. Pro „naše“ dobrovolníky, jichž 
si velice vážíme, jsme uspořádali předvánoční posezení. Při tomto příjemném 
povídání jsme jim poděkovali za jejich obrovské nadšení, za jejich obětavost, ne-
zištnost, dobrotu, usměvavost… .... to jsou oni: Kateřina Kůsová, Marie Turková, 
Eva Předotová, Ondřej Černý, Marie Bednářová, Zuzana Zimenová, Iveta Sixlo-
vá, Dagmar Svobodová, Hana Svitáková, Mgr. Marie Horová, studenti SPgŠ pod 
vedením H. Hanušové, Petra Cajthamlová, DiS., Anette Šimuničová, S.M. Ester 
Jiříková SCB, S.M. Sebastiana Veselská SCB.

Martina Boháčová
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Slova pozůstalých

... Už jsem Vám chtěla psát několikrát, ale končilo to kapesníkem a slza-
ma a já neviděla na monitor. Je to teprve měsíc a pár dnů, co šla babička za 
dědou.... Chtěla jsem Vám VŠEM!!! moc poděkovat za péči o mojí babičku 
„Mílu“, která u Vás strávila téměř rok života. Vím, že o ní bylo královsky po-
staráno a ona se u Vás cítila spokojeně. Já jsem zdravotní sestra a máte 
všichni můj upřímný obdiv k vaší práci, já dělám na kardiochirurgii a i když to 
taky občas není moc veselé, pořád to, aspoň já si myslím, není tak psychicky 
náročné jako Vaše práce. No kdo asi nepoznal nepochopí. Když jsem si na 
tohle téma povídala s jednou ze sestřiček od Vás, říkala mi, že by to občas 
chtělo prodávat týden chleba, aby se člověk jak se říká „dobyl“, já bych ho 
prodávala už asi pořád. Tak, teď jsem z toho všeho zase naměkko, tak půjdu 
zase pracovat. Mějte se všichni moc krásně a za všechno ještě jednou moc 
děkuji za celou naší rodinu. 

(z dopisu dcery pacientky)

Vážení a milí v Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna!
Děkuji za velmi milý dopis, který jste poslali a kde nabízíte pomoc. Velmi 

potěšil mne i mé sestry a také nás velmi překvapil. Děkujeme moc. Maminka, 
u vás byla jen 19 dní, ale během té doby měla možnost najít duchovní klid na 
bohoslužbách i při večerních modlitbách. A pro mne bylo důležité, že jste ji 
dokázali utišit bolest, která ji velmi trápila a se kterou jsem si doma nevěděla 
rady. Vaše práce je velmi náročná na psychiku i zručnost a hlavně na takt 
a stálou vlídnost. Udržte si prosím, svůj lidský, citlivý přístup k lidem, kteří 
k vám přijdou. Ještě jednou moc děkuji i za své sestry. Mějte se hezky a udrž-
te si slunce v duši. 

(z dopisu dcery pacientky)

...děkuji za projevenou účast k úmrtí mého tatínka. Jsme s celou rodinou 
rádi, že poslední dny svého života strávil ve vašem hospici. Váš přístup 
o kterém jsme se mohli několikrát přesvědčit, byl vždy ne jenom profesionál-
ní, ale především velice lidský. Proto by jsem Vám všem chtěl ještě jednou 
poděkovat a poklonit se Vaší nesmírné citlivosti a krásnému přístupu k lidem 
které jste nikdy neviděli, ale staráte se o ně jako o vlastní. Vidíme kolem sebe 
hodně zloby, neštěstí a nenávisti. Kdykoli jsem přijel za tatínkem vždy na mne 
padla absolutní pohoda jako by jsem se ocitnul v jiném světě. I za tyto pocity 
Vám děkuji. Vždy na Vás  budu s úctou  vzpomínat.

(z dopisu syna pacienta)

Děkuji Vám jménem celé naší rodiny za starostlivou péči o našeho dědeč-
ka. Nikdy jsme takový pěkný přístup k nemocným lidem nezažili. Ještě jednou 
děkujeme za vše. 

(z dopisu vnučky pacienta)

Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za péči o mého tatínka. Umožnili 
jste nám pobyt a tak jsme s ním mohli prožít poslední chvíle. Ačkoliv tento čas 
byl krátký, oslovil mě natolik, že má dosud vlažná víra se stává stále pevnější. 
Toto zařízení je vyhledáváno, až když už člověk „neví kudy kam“, ale netuší, 
že vyhledává OÁZU KLIDU A SMÍŘENÍ. Nebylo by oázou, pokud by v něm 
nebyli takoví lidé, jakými jste vy všichni. Přála bych si, aby se naše zákony 
natolik změnily a naši „mocipáni“ přestali být lhostejní k člověku samému, že 
by všechna nemocniční zařízení, počínaje LDN, které jsou strašákem nás pa-
cientů, se změnily na „oázu hospiců“. Zkrátka aby skuteční LIDÉ jako jste VY, 
byli i na těchto mnohdy zanedbávaných místech. Pak by nám spadl obrovský 
kámen ze srdcí. Za celou moji rodinu a sestru tatínka Vám ve vašem poslání 
přejeme mnoho sil a božího požehnání.

(z dopisu dcery pacienta)
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Hospodaření

Hospodaření za rok 2008 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM 20 187
spotřeba materiálu 2 845
spotřeba energií 957
prodané zboží (recepce) 82
opravy a údržba 55
cestovné 39
reprezentace 11
služby 2 018
mzdové náklady 8 569
odvody z mezd 2 714
ostatní sociální náklady 1 076
poplatky, daně, příspěvky 12
ostatní 228
odpisy 1 581

VÝNOSY CELKEM 19 634
platby zdravotních pojišťoven 8 648
platby pacientů 1 786
platby doprovodů za ubytování 21
půjčovné za pomůcky 40
pronájem kuchyně a ordinace 186
tržby za odlehčovací služby 245
tržby - školení, semináře, nocležné 144
tržby za prodané zboží 93
úroky, zúčtování odpisů a ostatní výnosy 887
tržby z prodeje majetku 128
dary fyzických a právnických osob 1 370
nadační příspěvky 403
sbírky 927
členské příspěvky 7
dotace MPSV 3 991
dotace Jihočeského kraje 135
dotace úřadu práce 194
dotace Ministerstva zdravotnictví 150
dotace měst a obcí 279

ZTRÁTA CELKEM  -553

celkem ošetřovacích dnů za rok 2008 8 241
průměrná obložnost za rok 2008 v % 75,26
průměrná obložnost za rok 2008 přepočtená na lůžka 22,6 lůžka
celkové náklady na 1 obsazené lůžko a den 2 450,-Kč
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Statistické údaje
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Naši dárci

Dárci nad 10.000,-Kč

Statutární město
České Budějovice

Nadační fond
Ludmila

p. Beran, Mgr. Bocek Oldřich, Bohatý Václav, DAMA spol. s r.o., ANIPOL s.r.o. obec Dolní 
Dvořiště, Město Písek, Město Č. Krumlov, Hl. m. Praha, JHP BOHEMIA s.r.o., OTEPS 
spol. s r.o., Polysoft s.r.o., Live Production, s.r.o., Stavtrans spol. s r.o., Teátr & Víťa 
Marčík, Dolejšová Ludmila, Fiala Richard, Ing. Fiedler Jindřich, zaměstnanci Finančního 
úřadu v Písku, Ing. Flíček Milan, MUDr. Habartová Marcela, IZOTEM – Jiří Podlipský, 
Ing. Jedlička Josef, Jirsa František, PharmDr. Jirsová Markéta, PharmDr. Kejzlar Ro-
man, Kutišová Martina, Ing. Liška Václav, MUDr. Machoňová Dagmar, Malechová Anna, 
Ing. Petrtýl Zdeněk, Písková Kateřina, Římskokatolická farnost Vodňany, pí. Suchanová, 
Suttnerová Eva, Syrový Pavel, JUDr. Trojan Karel, Vosický Rudolf
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Dárci do 10.000,-Kč

Nefinanční dary
Elkotex s.r.o., správa PC sítě Milan Kučera, regulace topení Ing. Jan Holeček, zahradnictví Milan 
Holý, revize plynu Josef Hora, správa internetových stránek Petr Totín, zdravotnický počítačový 
program Data-Plan Bohemia s.r.o., revize el. zařízení Ing. Mgr. František Šíma

Hana Baláková, František Balounek, Miroslava Bartyzalová, Romana Bečvářová, Jitka 
Bernklauová, Miloslava Boudníková, Dagmar Brašničková, Ing. Michala Brožová, Bohatý 
Václav, Boudníková Miloslava, Brašničková Dagmar, Ing. Brožová Michala, Marie Brychová, 
Zdeněk Cába, František Cais, Marie Cifreundová, Ing. Patrik Coufal, Eva Čarková, Milena 
Čejková, Darmovzalová Libuše, MUDr. Iva Diepoldová, Dittrichová Šárka, Ing. Arnošt 
Douda, Josef Dobiáš, Marie Dvořáková, Zdeněk Fical, Ing. Ondřej Fische, Ing. Flíček Milan, 
MVDr. Josef Formánek, Ing. Jiří Grimmer, Alena Gurčíková, MUDr. Pavel Hadáček, Jaroslava 
Hajná, MUDr. Eva Harcubová, Pavel Haruda, Denisa Haveldová, Alžběta Herinková, Josef 
Hermann, Marie Hermannová, Miloslava Hirschová, Dana Hlaváčková, Jan Holec, Václav 
Holub, Jana Hořejší, Emil Hrubý, Jan Hubený, Hana Hunalová, Eliška Hůrková, Ing. Eva 
Hylenová, Ing. Petr Chabera, Mgr. Eva Charouzová, Michal Chour, Jan Chromý, MUDr. Yvona 
Churaňová, RNDr. Marie Indrová, Ing. Ivan Ingeduld, Petr Jáchim, MUDr. Emilie Jakovlevová, 
Naděžda Jakschová, Zuzana Janatová, Petr Jáchim, Dagmar Janoušková, Ing. Petr Ježek, 
Marie Jodlová, Johannis van Capelleveen, Monika Kabelková, MUDr. Marie Jurčíková, Petr 
Kamiš, Jiřina Kašparová, Růžena Knížová, Lenka Knorová, MUDr. Marie Knotová, Lenka 
Knýová, Kristina Kočárková, Radomil Kočí, Jiří Kohout ml., Marie Kohoutková, Věra Kontríková, 
Ing. Antonín Kopp, Emilie Koppensteinerová, Josef Kordík, MUDr. Jana Kořánová, Ing. Noreen 
Kostková, František Koška, Vlasta Kozlová, MUDr. Miloš Krajc, Bohumil Krejčí, Anna Krumpová, 
PaedDr. Zdeňka Křížová, Luboš Kubeček, Božena Kubíčková, Jiří Kučera, Milan Kučera, 
Ing. Vojtěch Kudrle, Mgr. Lenka Kudrnová, Ing. Jaroslava Lašáková, MUDr. Olga Lašková, 
Jitka Lemberková, Ing. Liška václav, Augustina Lokvencová, Mgr. Marie Loudínová, Zdeněk 
Lovčík, MUDr. Machoňová Dagmar, Tomáš Machula, Ph.D, Th.D, Jaroslav Machuta, Miroslav 
Majer, Jan Malík, MUDr. Jiří Mareš, Karel Maršík, Petra Martanová, MUDr. Oldřich Mašek, Eva 
Matoušková, Michal Med, Willibald Meindl, MUDr. Karel Mikas, Jiří Mikeš, Václav Mikolášek, 
Petr Mirvald, Josef Moltaš, Mgr. Tomáš Mosler, Jaroslav Mráz, Vlasta Mrázová, Josef Nechleba, 
František Nováček, Hubert Novák, Jaroslav Novák, Vladimír Novák, Lukáš Novák, MUDr. Aleš 
Novotný, Jana Nožičková, Stanislava Nucová, Jaroslav Nusko, Mgr. Veronika Odrobinová, 
Pavel Ondra, Vojtěch a Laďka Ortovi, Ing. Jan Oubram, Jaroslav Ouředník, Ing. Kamila 
Oušková, P. Jan Kubát, Ilona Pavlasová, Martin Pavljuk, MUDr. J. Pekárková, Vlasta Pešková, 
Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Petrtýl Zdeněk, Marie Pivoňková, Dobroslav Plachý, Ing. Josef Polák, 
Josef Pomije, Milada Pouzarová, Vladimír Pravda, Ivo Prokop, Ing. Milena Prokopová, Zdeňka 
Prokopová, Stanislav Ptáček, Mgr. Pavel Pumpr, MUDr. ratajová Čestmíra, Václav Rosa, Pavel 
Rosenfelder, MUDr. Daniel Rosol, MUDr. Stanislav Ryco, Jana Řebřinová, MUDr. Jindra Říhová, 
Ing. Markéta Sadovská, František Sartner, MUDr. Alena Sezemská, Jarmila Slabová, Zdeňka 
Slepičková, Anna Smetanová, Věra Smetanová, Marcela Soukupová, Ing. Božena Stachová, 
Ing. Pavel Sukdol, Ladislav Šabata, Štěpán Šádek, PhDr. Milada Šanderová, David Šašek, 
Jan Šavel, Jan Šebor, Ing. Jakub Šerých, Ing. Miloslav Šimek, pí. Šimková – Kotrčová Marie 
Šimková, Olga Šípová, Karel Škarda, Ing. Jaroslav Špeta, Libuše Šrámková, Anna Štěpánská, 
Václav Šustr, Ing. František Švarc, Jiří Švec, Jitka Tesařová, Marie Toepferová, František 
Tříska, Dušan Turek, Mgr. Jan Turek, PhDr. Petra Urbanová, Jaromír Vajter, MUDr. Miroslav 
Verner, Božena Víchová, Zdeňka Vlková, Anna Vocílková, Petr Volf, MUDr. Jana Vondráčková, 
Josef Vondrášek, PhDr. Kamila Vránková, PhD., František Vrážek, Marie Vrážková, MUDr. Iva 
Zákostelecká, Ing. Josef Zbořil, MUDr. Jan Zelenka, Ivana Zemková, Marie Zimmermannová, 
Blanka Žemličková, ZŠ Lhenice, Grotto s.r.o., Cheirón s.r.o., Biskupství České Budějovice, 
Farnost evangelické církve metodistické, Město Bavorov, Město Jindřichův Hradec, Město 
Kaplice, Město Lišov, Obec Nebahovy, DUROPACK BUPAK PAPÍRNA, Grotto s.r.o., Helvít s.r.o. 
/ Retrostyl, INTESTA CZ s.r.o., JEDNOTA, spotřební družstvo, Pulsatilla Pharmacy, VK Valeš 
– stavební firma a další, kteří si nepřáli být jmenováni, či jsme na ně nedopatřením zapomněli. 
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Akce o hospici, v hospici, s hospicem

• 09.01. Přednáška pro svaz důchodců v Prachaticích (Mgr. R.Huneš).
• 13.02. Pracovní beseda pro hospicové lékaře a sestry 

(MUDr. L.Kabelka).
• 19.02. Seminář pro praktické lékaře z Prachaticka (MUDr. P.Koptík).
• 01.03. Kytarový koncert Štěpána Raka v hospicové kapli pro pacienty 

a veřejnost.
• 23.02. Vzpomínkové setkání.
• 04.03. Benefiční vystoupení DDM Prachatice pro hospic v městském 

divadle.
• 15.03. Školení sester z České katolické charity v hospici.
• 27.03. Seminář pro lékaře v hospici o léčbě bolesti (MUDr. E.Lengálová).
• 02.04. Herečka Květa Fialová – vyprávění pacientům – zimní zahrada.
• 18.04. Lomec - přednáška o hospici (Mgr. R.Huneš).
• 22.04. Konference o paliativní péči pro lékaře - Městské divadlo 

v Prachaticích (MUDr. P.Koptík).
• 22.04. Benefiční koncert chrámové hudby v kostele sv. Jakuba.
• 26.04. Setkání s dárci a dobrodinci hospice - hudební vystoupení 

souboru MARAVEJA.
• 02.05. Exkurze zdravotních sester z Nemocnice Pod Petřínem v hospici.
• 26.05. Přednáška o hospici pro veřejnost v J.Hradci (Mgr. R.Huneš).
• 30.05. Školení pro lékaře Nové poznatky v psychiatrické léčbě pacientů 

v hospici (MUDr. M.Blažková).
• 05.06. Konference o hospicové péči v Praze (Mgr. R.Huneš).
• 01.07. Přednáška pro katechety v Č.Budějovicích (Mgr. R.Huneš).
• 10.09. Teátr Víti Marčíka – divadelní představení pro pacienty a veřejnost 

v hospicovém parku.
• 20.09. Koncert pro hospic – letní kino v Prachaticích.
• 04.10. Světový den hospiců - Den otevřených dveří, benefiční vystoupení 

Prácheňského souboru písní a tanců.
• 20.10. Přednáška o hospicové péči pro lékaře Všeobecné fakultní 

nemocnice v Praze (Mgr. R.Huneš).
• 08.11. Vzpomínkové setkání.
• 14.11. Ružomberské zdravotnícke dni – Fakulta zdravotníctva – 

přednáška pro odbornou veřejnost (Mgr. R.Huneš).
• 20.11. Tančíme pro hospic – benefiční vystoupení prachatických škol 

a zájmových spolků.
• 23.12. Nošení Jezulátka.

Každý týden pravidelná hudební a výtvarná setkání studentů SPgŠ s pacienty 
hospice (H.Hanušová).

Herečka Květa Fialová na návštěvě za pacienty hospice
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O nás obrazem

„Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky.“ (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Dobrovolníci v akci...

Sociální pracovnice nemá nikdy volno...
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Světový den hospiců a Prácheňský soubor písní a tanců

Narozeniny pacientky

Vánoce jsou za dveřmi - „Nošení Jezulátka“
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Pacientům a hostům hraje přední světový
kytarový virtuos prof. Štěpán Rak

Teátr Víti Marčíka potěšil nejen pacienty
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Vzpomínková setkání (setkání pozůstalých)
se konají 3x ročně
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Hospic je místem radosti, nikoli smutku...

3 v 1, čili hygiena, odpočinek, něha

Zdravotníci v akci

Porada je každé ráno
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Pod letní pergolou

Pacientům i příbuzným je k dispozici kaple

Mikuláš & spol. v hospici

I těžce nemocný může svůj čas trávit aktivně,
s dobrovolníky
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Přístrojové vybavení

Lineární dávkovače analgetik

Automatické polohovací lůžko

Dorozumívací systém

Odsávačka

Invalidní vozík

Pojízdný klozetový vozík

Koncentrátor kyslíku
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Z novinových výstřižků...
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Spolupráce

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university 
(hospic je jejím klinickým pracovištěm)

Fakulta zdravotníctva Katolíckej  univerzity v Ružomberoku
(hospic je smluvním pracovištěm)

Teologická fakulta Jihočeské university

Vyšší odborná škola sociální v Prachaticích

Diecézní charita v Českých Budějovicích

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Členství hospice v jiných organizacích

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče

Asociace českých a moravských nemocnic




