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Hospice Anežky České
Vychází třikrát ročně a informuje své čtenáře
o svých aktivitách a činnosti
Hospic Anežky České je nestátní charitní zařízení
pro těžce nemocné a je střediskem Oblastní charity Červený Kostelec

„Malé činy, které člověk uskuteční, jsou lepší než velké, které plánuje.“
Vážení přátelé a příznivci Hospice Anežky České,
již patnáct let slouží první český hospic, Hospic Anežky České,
nevyléčitelně nemocným, chrání jejich zájmy a usiluje o komplexní péči,
která vedle biologických potřeb nemocného zahrnuje péči i v rovině
potřeb psychických, sociálních a duchovních. Předmětem zájmu je i doprovázející rodina a následně i pozůstalí. Vážím si toho, že mnozí z vás jste
po celá ta léta hospic neúnavně a obětavě podporovali. Je zřejmé, že vaše
podpora, vážení přátelé, přinesla výsledky a přispěla k řešení otázky
kvalitní péče o těžce nemocné nejen v Červeném Kostelci, ale návazně
i v celé naší zemi. V ČR funguje nyní již 15 hospiců! Uvědomujeme si, jak
je důležité jít kupředu přes řadu překážek, ale ve vědomí, že nejsme
v boji sami, že stojíte za námi jako silná opora. Neradi musíme
konstatovat, že současná situace v ČR rozvoji sociálních služeb nepřeje.
Hospic pro letošní rok dosud obdržel o čtvrtinu méně dotací na provozní
náklady než v roce minulém, řada léků není hrazena pojišťovnami a mohli
bychom jmenovat další platné nebo plánované negativní okolnosti.
Chceme služby zachovat v daném rozsahu a věříme, že se to přes
nepříznivé okolnosti společně s vámi podaří. Chci Vás proto požádat,
abyste, pokud máte možnost, podporovali provoz a rozvoj služeb
Hospice Anežky České a Mobilního hospice Anežky České i v tomto roce.
Vaše pomoc je velmi potřebná.
Za celý kolektiv pracovníků vám přejeme požehnané velikonoční
svátky spočívající v přijetí Božího Pokoje a Lásky.

Jarní
Zas jarem zavoněla země.
Možná - že naše touha nedala mu spát.
Rozkvetly sněženky - vylétly včely,
Snad každý chce jej přivítat.
Jdeme Ti naproti - prosluněné jaro.
Probouzíš život v přírodě i nás Pohladíš teplem svým snad každé ptačí hnízdo
I prochladlou zemi s kořínky všech trav.
Buď pozdraveno jaro i naše srdce slyšíme víc bít.
Snad z tiché radosti i kusu štěstí,
že jarním tónem můžem znovu žít.

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - ředitel

Otevřeli jsme Ambulanci paliativní péče a Mobilní
Hospic Anežky České.
V rámci poskytování komplexní péče zejména onkologickým pacientům jsme 1. října 2010 slavnostně otevřeli Mobilní Hospic Anežky České,
který nabízí specializovanou hospicovou domácí péči a Ambulanci paliativní léčby bolesti. Slavnostního obřadu se zúčastnili významní hosté
a osobnosti veřejného života.
Zeptali jsme se vedoucí lékařky těchto středisek MUDr. Jany Svobodové na pár otázek, které by mohly zajímat i vás, vážení přátelé.
Podpořit Hospic Anežky České můžete odesláním SMS:
jednorázově ve tvaru:

DMS HOSPICCK na číslo 87777
roční podpora ve tvaru:

DMS ROK HOSPICCK na číslo 87777
Cena jedné DMS je 30 Kč, organizace obdrží 27 Kč. Při roční podpoře
Vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc.
www.darcovskasms.cz

Děkujeme Vám!

1. Na základě jakých potřeb těžce nemocných vznikla nová střediska
a co se jejich otevřením změnilo v možnostech péče? Přestože
onkologové v Kanadě, USA i u nás neustále pokračují v rozvoji léčby
rakoviny, nastává situace, kdy příčinná léčba pacienta vyčerpá všechny
své možnosti. Nemocný se pak stává nevyléčitelně nemocným, jeho
onemocnění je chronické. V této fázi nastupuje tzv. paliativní medicína
neboli záchovná léčba, kdy se léčí projevy daného onemocnění, tiší se
bolesti těla i ducha. Nástup stádia nevyléčitelnosti a následné paliativní
pokračování na str. 2

Na provoz Hospice můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u KB: 8282670227/0100 var. sym. 5608. Děkujeme!

pokračování ze str. 1
medicíny je tedy daný současnými možnostmi v léčbě rakoviny. Na základě potřeby pečovat všestranně o takto nevyléčitelně nemocné se
vytváří v ČR síť ambulancí paliativní medicíny. S rozvojem naší ambulance nám pomáhá profesor Stanislav Filip z Kliniky onkologie a radioterapie LFUK a FN v Hradci Králové. Do ambulance přichází nemocní zejména pro utišení bolestí, jsou to jednak onkologičtí pacienti a jednak
nemocní trpící chronickými bolestmi. Nastává ovšem okamžik, kdy pacient již není schopen do ambulance docházet. Pak uvažujeme o péči
Mobilního hospice Anežky České, kdy přicházíme za nemocným do rodiny. Jedná se většinou o pacienta, který má před sebou 1-2 měsíce
života.
2. Jaké situace musíte nejčastěji v souvislosti s nemocnými řešit? Nejprve se spolu s pacientem a jeho rodinou rozhodujeme, zda se bude
jednat o ambulantní péči, domácí péči nebo hospicovou, rozdíl spočívá především ve způsobu doprovázení nemocného. Na ošetřovatelskou
péči, kdy nasadíme vhodné léky a infuze, navazuje péče o problémy psychické a sociální, otázky perspektivy života, existenční problematika,
zajištění péče o děti, zvážení možnosti péče ošetřovatelky apod.
3. Mají tato zařízení vhodné podmínky pro naplňování potřeb nemocného, (personální, dostatek zkušeností, vybavenost, financování
apod.)? Jaké jsou přednosti takové péče? Zápasíte také s něčím, co je překážkou? V ambulantní péči a domácí péči jsme limitováni platbami
pojišťoven. Zatím máme hrazeno v ambulanci 8 hodin týdně, ordinujeme tedy dva dny v týdnu. Zázemí máme, je však třeba rozšířit personál,
na který zatím chybí peníze na platy.
4. Kde získá nemocný nebo jeho rodina konkrétní informace o možnosti nabízené péče, na koho se mohou zájemci obrátit? Informace
máme na webových stránkách www.ochck.cz./Ambulance, www.ochck.cz./Domácí hospic. Domácí péči doporučuje praktický lékař, onkolog
nebo odborný lékař. Informovat se v hospici o možnostech může samozřejmě nemocný sám nebo jeho rodina. Ambulance je pro objednané
pacienty a objednat se lze na tel. čísle 491 467 032 nebo 724 094 556.

„Nevím, jaká bude Vaše budoucnost, ale vím, vždycky budete šťastni, když budete hledat a nacházet jak sloužit.“
Matka Tereza z Kalkaty

Kdy je vhodné vyhledat služby tzv. „kamenného“ hospice?
MUDr. Marie Matysková
Komplexní péči lze nabídnout, když nemocný přijde včas.
V poslední době se stále častěji stává, že pacient a jeho rodina vyhledá naše služby až „na poslední chvíli“- to je v době, kdy už jen stěží
můžeme nabídnout komplexnost poskytované péče.
Pro všechny zúčastněné strany je dobré a výhodné, aby byl včas zhodnocen stav pacienta, on i jeho rodina byli dostatečně informováni
o možném nebo očekávaném průběhu nemoci a nabídnuty možnosti péče (domácí hospicová péče ev .lůžkový hospic).
Ošetřující lékař nebo hospic nabízí vhodný postup v péči o nemocného Obtížnost rozhodnutí, kdy pacienta předat do hospicové péče je
pochopitelná. Důležitá je spolupráce s praktickým lékařem, který pacienta provází jeho nemocí, zná jeho i rodinu dlouhá léta a měl by být
manažerem péče. Ten by měl posoudit podle aktuálního zdravotního stavu, jaký postup zvolit.
Pokud tato spolupráce s praktickým lékařem není z jakéhokoli důvodu možná, poskytuje naše zařízení informační servis na webových
stránkách www.hospic.cz nebo formou telefonických konzultací.
Pečující rodina se dozví, jaký je postup pro přijetí pacienta do hospice i další praktické informace.
Rozhodnutí o přijetí či odmítnutí pacienta na hospicové lůžko se často odehrává v časové tísni. Tým pracovníků hospice nabízí pomoc při
hledání optimálního řešení dané situace. Ale jak již bylo řečeno, je třeba nebát se a ozvat se včas.
Kdy přechází pacient na paliativní péči?
„Neexistuje žádný předem určený časový bod v průběhu onemocnění, který by představoval okamžik přechodu kurativní (léčebné)
na paliativní péči. Paliativní péče je vhodná pro všechny pacienty od okamžiku stanovení diagnózy život ohrožujícího onemocnění nebo
závažné nevyléčitelné choroby“. (Doporučení Evropské asociace pro paliativní péči EAPC).
„Akutní“ žádost o příjem na lůžko z důvodu terminální péče (která nakonec trvá třeba jen několik hodin - někdy i minut, protože pacient
přichází pozdě) je možná také důsledkem nedostatečné komunikace lékařů s rodinnými pečovateli.
Hospicový tým, který sestává z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychoterapeutů, osob pečujících o duchovní život
i dobrovolníků je připraven pomoci těžce nemocným zachovat kvalitu života a naplnit komplexní potřeby nemocného i jeho pečující
rodiny.
Aby bylo možné tyto cíle splnit, je třeba si uvědomit důležitost včasné spolupráce zdravotníků i nemocných a jejich rodin.

2011 Evropský rok dobrovolnictví
24. 11. 2009 přijala Rada ministrů EU zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem dobrovolných
činností na podporu aktivního občanství“.
Zároveň stanovila, že obecným účelem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí, které Společenství, členské státy, místní
a regionální orgány vyvíjejí, aby občanské společnosti vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii (EU) a zajistily větší
zviditelnění dobrovolných činností v EU, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Cíle evropského roku jsou:
1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví
2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu
3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti
4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví, jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu
všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.

Co jsme díky vám zlepšili v technickém zázemí hospice

mediální setkání a benefiční koncert kytaristy Jana Matěje Raka
8. 12. Při této jubilejní příležitosti podpořila hospic řada firem
a Nadace Divoké husy, hospic tak získal přes půl milionu korun.
Vážení přátelé, díky vašim finančním příspěvkům na provoz hospice Veškeré výtěžky akcí byly a budou vyúčtovány Královéhradeckému
a také díky získaným grantům se během uplynulého roku 2010 kraji, akce se konaly v rámci veřejné sbírky.
podařilo zkvalitnit provozně technické zázemí hospice. Byla Za účast a podporu všem velmi děkujeme!
provedena oprava centrálně řízených hodin. Na zdravotní odd. v 1.
patře byla zakoupena mikrovlnná trouba, v pacientských pokojích Pomoc prostřednictvím Tříkrálové sbírky v lednu 2011
vyměněny původní vodovodní baterie za pákové, byly zhotoveny Informuje Mgr. Marcela Frýbová
nové potahy křesel na odpočinkových koutech a nové podušky na Stalo se už tradicí, že do ulic našeho města a okolních vesnic vyšly
židle v čajovně hospice, pomocí modemu bylo umožněno v sobotu 8. ledna skupinky tří králů, aby potěšily obyvatele koledou
internetové připojení do 2 pacientských pokojů. V přízemí hospice a vybraly do pokladniček dary pro Oblastní charitu v Červeném
jsme vybudovali čajovou kuchyňku pro doprovody a návštěvy Kostelci. Celkem vyšlo 57 skupinek. Po koledování se všichni koledníci
nemocných. V červnu jsme svépomocně vymalovali 1. patro hospice. sešli v Háčku, kde odevzdali peníze, občerstvili se gulášem a zahřáli
K radosti nás všech a zejména pradleny byla do prádelny koupena, teplým čajem. Celkem se v Červeném Kostelci a okolí (Olešnice,
díky grantu od Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, elektrická Červená Hora, Stolín, Slatina, Boušín, Bohdašín, Horní Rybníky a Závelkokapacitní sušička. Byly rozšířeny prostory místnosti posledního brodí, Maršov u Úpice, Horní Radechová) vybralo 231 664 korun.
rozloučení, do kterých byla nainstalována klimatizace. Svépomocí Dále se pro Oblastní charitu koledovalo v Úpici a okolí (142 709 Kč)
jsme namontovali scházející sítě proti hmyzu do dveří a oken a v Jaroměři a okolních vesnicích (147 226 Kč). Letos se poprvé
pacientských pokojů. Pomocí grantu se nám podařilo vybudovat koledovalo i v Hostinném a okolí, kde pod Oblastní charitu Červený
nové personální šatny v suterénu budovy a byla rozšířena parkovací Kostelec spadá místní pečovatelská služba. Celkový výnos byl 614
plocha za hospicem. Také se podařilo namontovat nové TV antény 993 Kč. Nejmladšími koledníky byl roční Vendelín Lelek ze Zábrodí
umožňující příjem veškerého dostupného televizního digitálního a rok a půlletá Julie Tučková z Horní Radechové.
signálu pro příjem do pokojů. Vybudovali jsme též hovornu pro Z vykoledovaných peněz zůstává naší charitě 65%, ty budou použity
diskrétní rozhovory s personálem. V rámci obnovy vybavení na obnovení technického zázemí a na obnovu vybavení pokojů pro
pacientských pokojů byla zakoupena z daru městyse Velké Poříčí pacienty Hospice Anežky České, dále na přístrojové vybavení
nová křesla a z darů našich spokojených klientů zakoupeno Ambulance paliativní péče a na materiální vybavení Mobilního
půlkruhové chodítko pro pacienty, na sesternu nové židle a radio- hospice Anežky České. V pečovatelském domě a Mateřském centru
magnetofon. Všem dárcům mnohokrát děkujeme!
v Háčku se díky štědrým dárcům podaří pořídit potřebné zařízení
a dovybavení.
Výnos z jaroměřské sbírky bude použit na provozní náklady a rozvoj
Sociální auto pro Mobilní hospic Anežky České
služeb Domova sv. Josefa v Žirči, zejména na rehabilitační oddělení,
Během měsíce března bude pro potřeby nově otevřeného Mobilního
a také na doplnění vybavení Chráněných dílen u sv. Anny.
Hospice Anežky České předáno do užívání sociální auto, které bylo
Zbylých 35% použije Charita Česká republika pro celostátní projekty,
zakoupeno s podporou 25 regionálních firem prostřednictvím firmy
přibližně 10% je určeno pro humanitární pomoc v zahraničí.
KOMPAKT s.r.o. Automobil zn. Renault Kangoo bude pro naši
Všem dárcům děkujeme za jejich štědrost a věříme, že nám
organizaci velkou pomocí. Všem zúčastněným firmám velmi
zachovají přízeň i v příštím roce. V neposlední řadě děkujeme všem
děkujeme.
vedoucím skupinek i dětem za jejich obětavost a věnovaný čas.
Informuje Mgr. Petr Černý, vedoucí provozu hospice

Jak pomohly hospici výtěžky benefičních akcí

Velký přínos soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2010“

V roce 2010 bylo uspořádáno 11 benefičních akcí pro Hospic Anežky Informuje Eva Wagenknechtová
České.
Vernisáž výstavy s koncertem proběhla v pátek 8. října, v předvečer
Světového dne hospicové a paliativní péče, následovala prodejní
Dárcovská DMS Hospici Anežky České bylo zasláno celkem 5021 DMS výstava až do 30. listopadu. Za vstupné jsme obdrželi 40 930 Kč, za
a zařízení obdrželo celkem 135 567 Kč! Prostředky byly využity na prodej výrobků 63 577 Kč. Čistý výtěžek s podporou firem činil 108
opravy prostor hospice, zdravotnický materiál, léky, čistící, úklidové 280 Kč. Na vernisáži promluvila Ing. Václava Domšová, zástupkyně
a hygienické prostředky a pracovní oděvy.
Královéhradeckého kraje a Petr Mědílek, starosta Města Červený
Tříkrálová sbírka v lednu přinesla Hospici Anežky České 116 982 Kč.
Kostelec. Tentokrát hospic obdržel od 150 dárců z celé ČR 2250
Velikonoční výstava 2010 proběhla 19. -26. 3. výtěžek činil 89 520 Kč. rukodělných výrobků!!! Ze srdce všem děkujeme! Večer byl
Koncert Štěpána Raka v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové 8. 4., slavnostně završen koncertem houslového virtuóza Jaroslava
který zorganizovala vzdělávací agentura Brána naděje z Hradce Svěceného v doprovodu klavíru Marie Synkové s názvem „Pocta
Králové, přinesl hospici 54 371 Kč.
českým tvůrcům“. K publiku plně obsazeného divadla promluvil
Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov vystoupil v představení v úvodu zástupce kraje Ing. Vladimír Derner. V průběhu večera
LUCERNA 24. 8. v přírodním areálu v Červeném Kostelci. Výtěžek činil
zazněly skladby F. Ben23 406 Kč.
dy, A. Dvořáka, B.
Dále byly rozmístěny v rámci veřejné sbírky kasičky do
Smetany, Z. Fibicha, L.
měst: Jaroměř, Nové Město n. Metují, Česká Skalice,
Janáčka a J. Suka a J.
Trutnov, Náchod. Kasičky byly umístěny od června a rozSvěceného.
pečeťovali jsme je 17. ledna 2011 s výtěžkem 17 598 Kč (za
Název „Pocta českým
½ roku)
tvůrcům“ byl skutečně
2. charitní ples se uskutečnil 6. 11. a výtěžek činil 51 703
přiléhavý, protože pocKč
ta byla přeneseně
Koncert prof. Uhlíře 2. 12. v rámci 15. výročí od založení
směřována i k úžasným
Hospice Anežky České, výtěžek činil: 26 198 Kč.
tvůrcům „Šikovných ruPři 15. výročí Hospice Anežky České proběhl happening,
kou pro hospic 2010“!

Ocenění výrobci soutěže“ Šikovné ruce pro hospic 2010“
V kategorii dospělých převzali cenu:
Pan Květoslav Kala z Hradce Králové za ručně vyráběné sponky do vlasů, betlém, zvonky,
košíčky a květiny z přírodních materiálů.
Paní Dagmar Horáková z Police nad Metuji za pletené svetry, vesty a bačkory.
Slečna Demjaničová převzala cenu klientů Domova důchodců Náchod za pletené čepice,
šály, ponožky, podložky a polštáře.
Paní Oklešťková Petra z Brna již podruhé převzala cenu za krásné výrobky z Patchworku.
V kategorii dětí a mládeže od 10 do 18 let převzali cenu:
Vojta, Veronika, Katka, Zuzka Matyášovi z Opavy za zdobená zrcátka.
Miláčkem poroty se stala výtvarnice Taťána Dědourková- Ludvíková z Pardubic, která
věnovala hospici 16 velkých nástěnných olejomaleb.
Všem vítězům blahopřejeme!

Pozvání
Vyhlašujeme 6. ročník soutěže „Šikovné ruce pro hospic 2011“aneb lidé lidem
K účasti zve Michaela Kasnarová
Zveme všechny šikovné a ochotné děti a dospělé do soutěže o nejnápaditější výrobek pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.
Z výrobků bude uspořádána prodejní výstava, a to v prostorách výstavní síně v Červeném Kostelci od 7. - 14. 10. 2011, kde všechny věnované
výrobky uvidíte. Většinou to bývají košíčky, tácky, ubrusy, obrazy, keramika a jiné umělecké předměty. Soutěž bude probíhat tentokrát ve
dvou kategoriích (1. kat. děti do 15 let, 2. kat. dospělí od 16 do 100 let). Na výrobek prosíme, nalepte štítek se jménem a příjmením, bydlištěm
včetně PSČ, případně tel. spojením, kategorií a prodejní cenou. Správně vyplněný štítek usnadní registraci a umožní včasné pozvání na
slavnostní vernisáž. Letos se Vernisáž prodejní výstavy uskuteční v předvečer „Světového dne hospicové a paliativní péče“
7. října 2011 a v divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kde vystoupí studenti ze Základní umělecké školy z Červeného Kostelce. Dvěma
vítězům z každé kategorie zde budou předány hodnotné a zajímavé ceny.
Letošní výtěžek z prodaných výrobků bude použit na zakoupení nového zátěžového PVC do 10 pokojů v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci.
Výrobky mohou být předávány do úterý 20. září buď osobně, nebo prostřednictvím pošty do střediska Háčko, ulice Manželů Burdychových
245, 549 41 Červený Kostelec.
Vám všem, kteří se letos zapojíte do soutěže, patří veliký dík za čas i materiál, který do svých výrobků investujete. Těšíme se na Vaši účast,
svým dílem přispějete k důstojnému prožití posledních dnů života všem nemocným a umírajícím v Hospici Anežky České v Červeném
Kostelci. Průběh soutěže můžete sledovat na stránkách www.hospic.cz.

Pozvání na Jarní výstavu 18. - 27. 3. 2011
Srdečně Vás zveme na prodejní Jarní výstavu věnovanou Hospici Anežky České, uspořádanou v Městské výstavní síni na náměstí T. G. M.
v Červeném Kostelci. Vernisáž s koncertem Kostelecké cimbálovky pod vedením Mgr. Jiřího Kábrta bude v pátek 18. 3. 2011 v 18. hod.
Výstava bude otevřena od soboty 19. 3. 2011 do neděle 27. 3. 2011, vždy od 9. 00 hod do 12. 00 hod a od 13. 00 hod. do 17. 00 hod.
V sobotu 19. 3. 2011 proběhnou ukázky a prodej výrobků Cechu tradičních rukodělných řemesel pod vedením paní Ines Šťovíčkové, uvidíte
ukázky předení, tkaní, drátkování.
V neděli 20. 3. 2011 proběhne ukázka malování a prodej velikonočních vajíček paní Oldřišky Myšákové z Tutlek.
Na výstavě si zájemci mohou zakoupit velikonoční dekorace a aranžmá vyrobené zaměstnanci OCH Červený Kostelec, obyvateli
Pečovatelského domu U Jakuba v Červeném Kostelci, žáků ZŠ Hořičky a dalších šikovných a obětavých lidí, kteří svými výrobky doplní
a obohatí výstavu. Dále pak keramiku, výrobky z pedigu, šperky, perníčky. V průběhu výstavy uvidíte pletení pomlázek, pletení košíků, výrobu
píšťalek z vrbového prutu.
Všichni jste srdečně zváni!

Pozvání k rekreaci do Červeného Kostelce v Podkrkonoší
Nabízíme celoroční ubytování v pěkných pokojích našeho střediska Háčka. Ubytovna se nachází v Červeném Kostelci u lesa. Je zde velmi
mnoho příležitostí k výletům za krásnou přírodou, ale i historicky zajímavými místy. Pobyt je vhodný pro jednotlivce i rodiny s dětmi.
Nabízíme jednolůžkové, dvoulůžkové a pětilůžkové pokoje. Součásti vybavení každého pokoje je sociální zařízení a malá kuchyňka. Ceny za
ubytování se pohybují od 220 do 260 Kč, za noc. Svoji návštěvou podpoříte naše střediska. Ubytování je možné si rezervovat na tel. 491 610
310. Další informace naleznete na webových stránkách: www.ochck.cz/hacko
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