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Úvodní slovo

Onemocní-li člověk smrtelnou nemocí, zmítají se jeho emoce mezi
nadějí, strachem z neznámého, lítostí a vztekem. Klade si spoustu
otázek, na které mu nikdo není schopen odpovědět. Vstoupí-li do
péče hospice, bude jeho trnitá cesta alespoň trochu zbavena ostnů.
Již při prvním setkání vnášíme do domovů pacientů klid a pocit jistoty,
že nalezli někoho, kdo bude stát celou dobu při nich a nezůstanou
opuštěni a sami. Nabízíme jim potřebné rady a ukazujeme směr, kudy
se cesta bude ubírat. Nemocným ulevujeme od bolestí a jejich příbuzné vedeme krok za krokem, aby si poté, až vše skončí, nevyčítali,
že něco neudělali tak, jak měli. Neslibujeme nikomu uzdravení, ale ani
nebereme naději. Stojíme tiše vedle nich, nasloucháme a jsme tady
pro ně kdykoli, kdy to potřebují, a to až do úplného konce.
Jsem ráda, že mohu o roku 2013 napsat, že nebyl nijak výjimečný ve smyslu obecného fungování provozu hospice. Péči poskytoval
víceméně stále stejný, velmi profesionálně schopný tým spolupracovníků, pomáhali dobrovolníci a hlavně nás drželi nad vodou štědří sponzoři. Všem patří mé upřímné poděkování. Obdiv si zaslouží i samotné
pečující rodiny. Málokdo z nás si dovede představit jejich utrpení,
strach a zodpovědnost. Ač to byla láska nebo jiný důvod, statečně
převzali veškerou tíhu péče o své těžce nemocné příbuzné a splnili tím
jejich vnitřní touhu prožít poslední chvíle se svými blízkými a naposledy
vydechnout doma.
Jitka Varechová
ředitelka

Závěrečná hodnotící zpráva - 2013

Od vzniku hospice nás provází idea pomáhat umírajícím lidem
naplnit jejich přání pobývat doma a cítit přítomnost svých blízkých.
V závěru života je domov to nejlepší místo, kde se může člověk vyrovnat se smrtí a připravit se na přechod na druhý břeh.
V roce 2013 se na náš hospic obrátilo 132 nových žadatelů o přijetí do
péče. Spolu s těmi, kteří byli přijati v předešlém roce a zůstávali v péči
i nadále, byla hospicová péče poskytována celkem 148 pacientům,
z toho 6 dětem. Ale čísla jsou jen čísla. Pro nás bylo podstatné, že jsme
těmto lidem umožnili pobývat se smrtelnou nemocí v domácím prostředí a tlumili jejich bolesti. Ačkoliv nikdy nevyřešíme všechny problémy,
které s sebou přináší nevyléčitelná nemoc, bylo zřejmé, že díky nám se
cítili bezpečněji a postupně jejich nervozita ustupovala. Snažili jsme se
zmírnit představy nemocných o smrti. Věděli, že nám mohou kdykoli
zavolat, ať ráno či v noci. Byli poučeni, co mají dělat v nenadálých
situacích, dokud k nim nepřijedeme. Bylo-li to jejich přáním, zůstávali
jsme s nimi až do chvíle, než navždy zavřeli oči a opustili nás.
Je běžné, že hospice přijímají pacienty s onkologickým onemocněním. Ani my jsme se v tomto bodě nelišili, a to především u dospělých
pacientů. Jiná situace byla a je i nadále u dětí. Jejich léčba nemusí
být vždy ukončená. Jejich diagnózy se různí, avšak nezbytné pro zahájení naší péče je, že se ocitají stále v ohrožení života, např. udušením,
selháním některého orgánu, infekcí apod. Aby mohly pobývat doma,
musí u nich stále 24 hodin někdo bdít. Většinou jsou to rodiče. I když
jsou poučeni o rizicích při zhoršení stavu, potřebují, aby zdravotník situaci vyhodnotil a poradil, jak mají dále postupovat, aniž by dítě muselo
být převáženo do nemocnice. V těchto případech stačilo vytočit naše
číslo a už se rychle mobilizovala lékařka (pediatr) se zdravotní sestrou
a vyjížděly. Péče spočívala nejen v podávání léků, ale prováděli jsme
různá rehabilitační cvičení, polohování a zapůjčovali jsme zdravotní
pomůcky. Svým přístupem jsme se snažili zvýšit kvalitu života dítěte.
Cenili jsme si důvěry, kterou jsme si u malých pacientů, ale také u jejich
rodičů a sourozenců postupně získávali.
Péče o pacienta byla zabezpečována týmem nazývaném multidisciplinární. Zahrnuje všechny profesní disciplíny, které jsou nezbyt-
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né pro naplnění obsahu hospicové paliativní péče. V týmu je lékař odborný garant, který zastřešuje další 4 lékaře pro dospělé a 3 lékaře pro děti. Všichni lékaři pracují na dohody o provedení práce.
Nepodařilo se nám, bohužel, najít lékaře do pracovního poměru na
celý úvazek, a tím zlepšit organizaci práce. Rovněž se vyskytl problém
s dětskými lékařkami, které s ohledem na své soukromí musely zkrátit
čas věnovaný dětské paliativní péči v našem hospici. Nicméně kvalita
péče o pacienty neutrpěla. Zkušené zdravotní sestřičky si dokázaly
vždy poradit samy, nebo je lékař vedl po telefonu. Dalšími členy týmu
byl duchovní, na kterého se obrátilo 11 klientů a sociální pracovnice.
Služeb psychologa využil 1 klient, služeb psychiatra 3 klienti a stomatologa nepotřeboval nikdo. Nutnou administrativu vykonávala nová pracovnice dotovaná úřadem práce.

Závěrečná hodnotící zpráva - 2013

Počet pacientů dle registrace u pojišťoven (v %)

40
32
18
7
2

1
207

111

205

213

201

Praktický lékař
13%

Rodina, pečující
i osoba
55%

Vítkovická
nemocnice
2%

211

Počet pacientů dle věku

Od začátku vzniku hospice, a rok 2013 nebyl výjimkou, je péče poskytována v rámci Moravskoslezského kraje, zejména na Ostravsku
a je stále zdarma. Návštěvou jednotlivých domácností vidíme,
že klienty nemoc velmi finančně zatěžuje. Spočítají-li se náklady na léky,
zapůjčení zdravotních pomůcek, nebo hodnota nákupů zdravějších potravin a podobně, tak jim moc financí nezbývá, když pomyslíme, že jsou to
většinou penzisté, nebo lidé, kteří již nemohou pracovat kvůli své
nemoci a často proto jeden z členů rodiny musí přerušit pracovní poměr
z důvodu péče o osobu blízkou. Na druhé straně ti, kteří si to mohli finančně
dovolit, nám neváhali poslat nějakou korunu na náš účet a přispěli tak na další pacienty potřebující naše služby. Situace v zajišťování
peněžních prostředků na provoz hospice se ani
po letech nezměnila. Stále není vůle zdravotních pojišťoven v ČR rozšiřovat síť domácích péčí
o specializovanou péči domácího hospice,
a tudíž s námi nemají zájem podepsat smlouvy.
Pokud bychom nebyli podporovaní z různých
dotací, příspěvků či darů, nemohli bychom
pečovat o nemocné tam, kde se cítí nejlépe,
a to doma.

Subjekt poskytující
první kontakt na pacienta
Vítkovická
nemocnice
Jiná
2%
8% FNsP Ostrava
20%

Počet pacientů dle pohlaví
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Domácí prostředí Nemocnice Hospic sv. Lukáše

Sociální péče

Ocitne-li se pacient a jeho rodina v krizové sociální situaci, což
nevyléčitelná nemoc způsobuje například změnou v příjmu, životním
stylu, výměnou role jednotlivých členů domácnosti, napomáhá ji mírnit sociální pracovník. V našem hospici během roku pracovaly celkem
3 sociální pracovnice s úvazkem 1,5. Jejich hlavní náplní práce bylo
sociálně odborné poradenství spojené s vyhledáváním jiných dostupných služeb, např. lůžkového hospice, zajištění finanční podpory státu,
dědickými otázkami, zapůjčováním pomůcek atd. Prováděly úvodní
rozhovory s klienty, informovaly je o možnostech péče a sepisovaly
smlouvy s MHO. V rámci psychosociální intervence nemalou měrou přispívaly k doprovázení nemocného a jeho rodiny, přičemž jim pomáhaly
překonávat komunikační zábrany, podporovaly jejich rodinné vztahy,
doporučovaly další odborníky jako například psychologa, psychiatra
či kněze.
Jedna ze sociálních pracovnic se specializovala na rodiny s dětmi.
Pomáhala jim sepisovat žádosti na různé nadace, vč. Dobrého Anděla kvůli získání peněžní podpory. Domlouvala u nich doma návštěvy
Zdravotních klaunů v rámci projektu vytvořeného na míru pro hospic s
názvem Přezůvky máme. Velmi příjemné bylo setkání se zakladatelem
Garym Edwardsem, jež nám ukázal, jak lze prostřednictvím jemného
humoru vnést do těžké atmosféry trochu oživení, překlenout nedůvěru
a navázat bližší vztah s nemocnými. Pro naše pracovníky tato terapie
humorem neznamenala jen poučení, ale došlo k uvolnění nastřádaných negativní emocí a dodání energie do další práce.
Sociální pracovnice rovněž koordinovaly návštěvy dobrovolníků.
Bohužel se neuplatnili u dospělých pacientů. O to více byli nápomocni
v rodinách nemocných dětí. Doučovali jejich sourozence, nebo jen na
ně dohlíželi. V prosinci se naše zaměstnankyně převlékly do kostýmů a
navštívily všechny naše dětské pacienty, aby jim přinesly Mikulášskou
nadílku.
Hospicová péče není jen o péči nemocného a jeho rodiny za doby
života, ale také o podpoře pozůstalých. Ti si nesou bolest v srdci dlouhou dobu. Sociální pracovnice spolu s dobrovolnicí Radkou Bužgovou
pořádaly pro pozůstalé každý měsíc společná svépomocná setkávání.

Sociální péče

Některým pomáhá, když si mohou zavzpomínat na své zesnulé v kruhu ostatních, stejně trpících. Velmi milé bylo zjištění, že skupinka pozůstalých žen, jež váže přátelství vzniklá z předešlých setkání, přijala
mezi sebe další osoby. Společné sdílení zármutku bylo tak obohaceno
novým přátelstvím, radostí i optimismem.
Závěrem několik čísel:
počet klientů sociální poradny bylo 291 a svépomocné skupiny pozůstalých
69, dětských rodin bylo 6.

VÝNOSY 2013
Tržby
a jiné výnosy
Dotace
Statutárního města Ostravy
2%
14%
19%
3% Úřad práce
22%
3% Dotace
MSK, MPSV
37%

Sponzorské dary
soukromých osob
Sponzorské
dary
firem

Nadace a NO

Porovnání počtu účastníků
svépomocných skupin pozůstalých

69
45

Rok 2011

45

Rok 2012

Rok 2013

Finanční zpráva za rok 2013

Výkaz zisku a ztráty
VÝNOSY
Tržby a výnosy
Přijaté příspěvky od sponzorů

88 000,3 749 000,-

Poděkování 2013

Uvádíme některé z děkovných dopisů našich pozůstalých vypovídajících o potřebnosti domácí hospicové péče a o lidském přístupu a kvalitní práci našeho personálu. Za každý zpětný ohlas jsme pisatelům velmi vděčni. Znamená to pro nás všechny, že to, co děláme, má smysl.
1/ Milý Ondrášku,

3 837 000,-

CELKEM VÝNOSY

děkuji všem Tvým andělům, že byli mému tatínkovi, v jeho posledNÁKLADY
Spotřebovaný materiál, vč. PHM
Služby, cestovné, opravy a údržba
Osobní náklady vč. zákonných odvodů
Ostatní náklady
Odpisy

ních dnech, nablízku. I u jeho posledního výdechu. Jsem moc šťastný,
946
403
2 604
44
71

000,000,000,000,000,-

CELKEM NÁKLADY

4 068 000,-

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-231 000,-

že jste a že jste se mohli mému tatínkovi věnovat.
Radek s maminkou
2/ Přeji příjemný den.
Předem bych chtěl poděkovat za úžasný přístup z Vaší strany
v průběhu nemoci mé manželky, p. H. M. S odstupem času si nedovedu
představit, že bych tuto situaci měl zvládnout naprosto sám. Až když
vše skončilo, jsem si uvědomil kolik lidí pomáhalo. Pomáhalo alespoň
trochu zjednodušit a ulehčit trápení mé ženy.
Vám všem z Mobilního hospice Ondrášek patří obrovské poděkování.
Zároveň děkuji za pozvání na setkání pozůstalých. Musím se tímto

VÝNOSY 2013

ze setkání omluvit, budu totiž v tuto dobu mimo Ostravu.

Tržby
a jiné výnosy
Dotace
Statutárního města Ostravy
2%
14%
19%
3% Úřad práce
22%
3% Dotace
MSK, MPSV
37%

Sponzorské dary
soukromých osob
Sponzorské
dary
firem

S pozdravem M. M.
3/ Ohlasy: Vážená paní Husovská,
právě jsem telefonicky domluvila s maminkou, která mi sdělila,
že jste ji dnes kontaktovala, a dokonce i přijela na návštěvu domů.
Z jejího hlasu byla cítit opravdu úleva, velká úleva!!! Byla nesmírně
vděčná za to, že jste jednala tak rychle, vše zařídila a poskytla jí tak
obrovskou duševní oporu ve chvílích, kdy už sama nemá moc sil, fyzic-

Nadace a NO

kých ani psychických na to, aby vše v souvislosti s péčí o otce zvládala.
I já jsem Vám VELMI vděčná a zavázaná. Zdraví nikomu vrátit nemůže-

Poděkování 2013

te, ale to, co dáváte svou prací, svým přístupem, laskavým jednáním

Poděkování 2013

6/ Vážení….

a vstřícností... to plně pochopí a procítí jen ten, kdo tuto oporu v těžkých chvílích u někoho najde! Přeji Vám, abyste i Vy měla kolem sebe
vždy někoho, kdo Vám bude toto Vaše dobro oplácet stejnou mincí!
A já Vám MOC děkuji nejen za sebe, ale hlavně za svou maminku!
Jana V.
4/ Ohlasy: Vážená paní ředitelko,
chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za vzornou péči
o mého manžela a našeho tatínka pana Františka Z.
Slovy nelze dostatečně vyjádřit vděčnost všem pracovníkům Ondrášku, zvláště za pomoc a ochotu vždy s úsměvem poradit, pomoct
a povzbudit.
Jsme plni obdivu a úcty k Vaši práci.
manželka a děti
5/ Dobrý den vám všem v hospici Ondrášek.
Lékařům, zdravotním sestřičkám. Jsem spokojená, že tato služba
existuje, ale hlavně kvalitně působí se svou službou, (zapůjčení pomůcek k ošetřování nemocného, vlídného slova, fyzické i duševní pomoci,
v tuto chvíli. Opravdu když člověk zůstává na takovou situaci sám, je to
k neocenění.) Opravdová pomoc od bolesti nemocného a splnit přání
nemocnému, kde už lékařská pomoc není možná.
Zvláště bych chtěla poděkovat sestřičce Ž. Klečkové, která měla
službu v sobotu a neděli ( 27. 04. + 28. 04. 2013). Přijela na každé zavolání telefonem a pomohla. Jednalo se o pozdní noční hodiny a tím
jsem mohla splnit přání manželovo, nechat jej odejít ztohoto světa vklidu domova.
Byla tu i vzdálenost km mezi Ostravou a Havířovem, skutečně vše
zvládnuto na jedničku. Vaše služby mohu jen doporučit.
S přáním mnoha spokojenosti
pozůstalá V. R.
V Havířově 3. 5. 2013

i když bolest nad ztrátou mé milované maminky J. K. z Rychvaldu
je stále čerstvá, přesto nemohu jinak než vám všem touto cestou aspoň
poděkovat. Děkuji za váš opravdu profesionální a hlavně lidský přístup,
který jste hlavně vy - setřičky každý den projevovaly. Díky tomu všemu mohla maminka své nemilosrdné a těžké odcházení prožít v klidu
domova a my mohli být do její poslední chvíle s ní.
Přijměte prosím ještě jednou srdečné poděkování mé i celé
pozůstalé rodiny. Děkujeme.
S úctou a pokorou
Ivana S.
7/ Také chceme poděkovat všem pracovníkům
Mobilního hospice Ondrášek,
především sestřičkám a lékařkám, které nám již rok také pomáhají
zajišťovat téměř kompletní zdravotnickou péči o Lukáška v domácím
prostředí. Je to neocenitelná práce a pomoc. Přejeme všem pracovníkům aby jim jejich nasazení vydrželo a vždy měli kde načerpat novou
sílu. Děkujeme za to, že jste tady pro nás, protože my, kteří vás potřebujeme, ve vás máme nepopsatelnou podporu. Jste naši andělé!
S láskou
Zuzana a Martin T. se synem Lukáškem

Jména byla z důvodu ochrany pisatele nezveřejňována.
Čestně prohlašujeme, že všechny texty jsou původní,
jen byla zkrácená jména v případě zaslání děkovných dopisů.

Poděkování sponzorům

Domov nazýváme místem, které známe, kde se setkáváme
s rodinou a přáteli. V případě, že nás postihne těžká nemoc a nejsme schopni s ní bojovat, uvědomíme si o to víc, co pro nás znamená, jak se rádi vracíme z nemocnice domů. Na druhé straně vyvstanou obavy, kdo se bude o nás starat a zvládnou-li to moji nejbližší
příbuzní sami. Skutečně je to životní zkouška pro všechny. Zaměstnanci
hospice si uvědomili , jakou tíhu musí nést na svých bedrech a část toho
nákladu z nich snímají. Jenže bez peněz se to úplně neobejde. Jsme proto vděčni všem našim dárcům , jenž nám umožňují provozovat náš hospic.
Vážíme si toho a velmi děkujeme.
Statutární město Ostrava
Nadace OKD
NROS - Pomozte dětem
Plzeňský Prazdroj, a.s.
Běžím s Majklem, o.s.
Moravskoslezský kraj
Úřad práce ČR
Nadace Partnerství
Nadace ČEZ
Orio group, a.s.
NC Line, s.r.o.
MUDr. Kuča Radan
Mgr. Svoboda Jan
Výbor dobré vůle - Nadace O. Havlové.
CANIS Safety, a.s.
ŠMÍRA-PRINT, s.r.o.
ČEPS, a.s.
Obrtlík Martin
LEVEL INSTRUMENTS CZ - LEVEL EXPERT, s.r.o.
ALARM K+K elektronika, s.r.o.
Nadační fond Veolia
SMP Net, s.r.o.
Trestles p. Burkotová
Nadace zdraví pro Moravu
NZ Reality,a.s.
Nadační fond pomozme dětem žít lépe
Nadace Komerční banky
Micronix, spol. s r.o.
Teva Czech Industries, s.r.o.
Ing. Drozd Tomáš

Herdová Zlata
Varechová Jitka
Ing. Wojtyla Josef
Hrabalová J.
Ostravské komunikace, a.s.
ČSOB, a.s.
ED Systém
MEDIPRAX comp.s.r.o.
ANT REAL, a.s.
Elektroservis Paskov
Tvořivý život, nadační fond
Statutární město Havířov
Město Ostrava, SMO Mob MO a Přívoz,
Mob Ostrava - Jih
SMO Mob MO a Přívoz
MOb Ostrava - Jih
Bergerová Anna
Vlach Jarodlav
Mifka Radomír
Gerych Jan
Sova Pavel
Čapek Vladimír - manželé Čapkovi
Vartová Sylva JUDr.
Ing.Homola Vladimír
Zapletal Rostislav
Psychologická poradna pro děti a rodinu
(Lážová Ladislava PhDr.)
Ing. Prstecká Vlasta
Promotion and Sale, s.r.o.

Česká lékařská spol., Nosálková Vladimíra, Ing. Ivánková Hana, Arťušenková Táňa, Kovářová Jana,
Mgr. Dvořáková Viktoria, Slaná Kateřina, Novotná Ivana, Krakowka Pavel, Fišer Lukáš,
Venclíková Jitka Ing., Kaniová Veronika, Lyčka Jan, Mandysová Lucia, MUDr. Hájek,
Fórum dárců, Mgr. Bořiková Marie, Lékárna ve Věžičkách, Urbiš Marek, Bitvarová Pavlína,
Košálová Bronislava, Bondra František - fra-ECO, Sasová Erika, Olstynski Teatr Lalek,
Zientek Slavomír, Divadlo Aktora i Lalki, Golfový turnaj p. Cagaše, Ing. Greš Petr, Sikorová Ivana,
Pešková Eva, Přeček Jan, Bondra František, Novák Michal, Martina Bruštíková Špidlová,
Radek Davi, Poláčková Blažena, Žižková Lenka, Marek Hrubý, Pec Jan, Slíva Roman,

Poděkování sponzorům

Pacík Rudolf, Lipus Radovan, Kotěrová Michaela, Nosálek Ondřej, Hohavicová Zuzana,
Peska Vlastimil, Klementová Dagmar, Švábová Julie, Mgr. Janečková Eva, p. Fialová,
Kahánková Romana, Kašparkievičová Lenka, Neznámý dárce, Rychlá Hilda, Chramostová Barbora,
Mandátová Radka, Farkašová Eva, Pustková Milada, Bezděková Kateřina, Paul Tomáš,
Mandátová Radka, Kostohryzová Helena, Lucie Švecová, Krňávek Michal, Kouba Stanislav,
Šotolová Iveta, Němčík Petr, Uhliarová Renáta, Jakubek Vladimír, Gergicová Hana,
Příspěvek na provoz, Šofrová Anna, Pieter Ivo, Homolková Božena, Ferencová Dana,
Helebrantová Marie, Jurojová Eva, Pithartová Jana, Hladká Renáta, Kaplan Petr,
Tejkal Jaromír, Kocková-Amortová Marie, Čapek Vilém, Tejkalová Věra, Kadavá Jitka

Stává se již tradicí, že výtěžek z běžeckého memoriálu Michala Pětroše „Běžím s Majklem“ přispívá výrazně do rozpočtu hospice,
za což jsme nesmírně vděčni. Děkujeme paní Zuzaně a jejím přátelům,
že věnují svůj čas na spojení sportu a dobročinnosti, ze kterého má tolik
lidí užitek.
Ze srdce děkujeme p. Ivě Bittové zpěvačce, houslistce a herečce za její benefiční koncert a P. Liškovi, M. Zbrožkovi, J. Poláškovi za
veselou divadelní improvizaci v „Milostném trojúhelníku“. Zároveň děkujeme multižánrovému centru současného umění COOLTOUR za bezplatné zapůjčení prostorů.
Prostřednictvím Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace jsme získali z Výboru dobré vůle částku 9.218,-Kč.
Děkujeme.
Velké poděkování patří všem zaměstnancům, spolupracovníkům
a dobrovolníkům za jejich nekonečnou vstřícnost, trpělivost a vlídnost, kterou věnují nemocným. Děkujeme našim přátelům, kteří vedle
nás stojí a vždy nám podají pomocnou ruku, když ji sami potřebujeme. Zvláštní poděkování patří vedoucímu týmu, jejich rodinám.

MORAVSKÁ OSTRAVA
A PRÍVOZ

www.mhondrasek.cz

Kontakt
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
Horní 288/67
700 30 Ostrava – Dubina
Tel.: 596 910 196
e-mail: mhondrasek@seznam.cz

