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Vážení a milí přátelé Hospice Anežky České,
letos si připomeneme 25 let od založení Hospice Anežky České a 10 let od doby, kdy
jsme začali provozovat služby Mobilního hospice Anežky České, Ambulanci paliativní
péče a léčby bolesti. Od té doby se mnohé změnilo. Počet pacientů se v mobilním
hospici zdvojnásobil a v naší ambulanci, která je nyní umístěna v přízemí lůžkového
hospice, se ročně postaráme o více než 400 pacientů, což je trojnásobný počet od
prvních let poskytování služby. Již delší dobu se proto potýkáme s nedostatkem
prostor. Dokončení stavebních úprav Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia
v bývalých Kafkových atelierech nám umožní tento palčivý problém překonat. Ateliery
jsou velká budova a také velká investice, ale věříme, že nám nové, vzájemně propojené
prostory umožní další rozvoj poskytování hospicové péče, abychom mohli co nejvíce
vyjít vstříc potřebám pacientů trpících nevyléčitelnou nemocí.
Podle výzkumu agentury STEM/MARK by si asi 78 procent Čechů přálo zemřít doma.
Děje se ale téměř pravý opak, nejčastěji umíráme v nemocnici nebo v LDN. Ne vždy je
možné dožít mimo tato zařízení. Často se nám ale podaří v rámci našeho mobilního
nebo lůžkového hospice pomoci a potom od pozůstalé rodiny slýcháme: „Děkujeme,
bylo to krásné.“ Málokterá slova umí potěšit více.
S poděkováním za Vaši nepolevující pomoc a podporu naší hospicové péče,
Ing. Jitka Pichová, vedoucí Hospice Anežky České

SLAVÍME TŘIKRÁT
Dne 8. prosince roku 1995 byl slavnostně otevřen
první hospic v ČR. V letošním roce vzpomínáme na
uplynulé čtvrtstoletí a na to, co přineslo do oblasti
paliativní péče. K dnešnímu dni je s jedinou výjimkou
již lůžkový hospic v každém kraji ČR, nyní se navíc
rozvíjí mobilní hospice poskytující své služby
v domácnostech pacientů. V Červeném Kostelci byl
mobilní hospic uveden do provozu 1. října 2010
společně s ambulancí paliativní péče - dvě vzájemně
úzce spjaté služby, jejichž činnost se i po deseti
letech stále rozšiřuje. Opět se nám tak potvrzuje, že
hospicová péče má své neoddělitelné místo v naší
společnosti. Těší nás to o to víc, že smysluplnost
naší činnosti můžeme vidět nejen při každodenním
kontaktu s pacienty a jejich blízkými, ale že
i dlouhodobý rozvoj přináší své ovoce.
Po 25 letech činnosti hospice nyní stojíme před
završením cíle, kterým je stavba centra denních a
terénních služeb a dotvoření plné návaznosti
lůžkových služeb, ambulance a terénní péče,
abychom byli schopni vyjít vstříc potřebám co
největšího počtu pacientů i v následujících letech.

Informační kampaň DOMA - Týden
pro mobilní hospice - je
celorepubliková akce v druhém
říjnovém týdnu zaměřená na
informovanost o domácí hospicové
péči.

CENTRUM DENNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB SV. P. PIA
Ve čtvrtek 11. června tohoto roku
došlo ke slavnostnímu otevření
Kafkovy vily, která byla zrekonstruována pro potřeby nového Denního
stacionáře. Tím byla dokončena
1. etapa projektu výstavby Centra
denních
a
terénních
služeb
sv. P. Pia.
Při této slavnostní příležitosti byl
poklepán základní kámen 2. etapy
projektu. Tou je rekonstrukce
vedlejší budovy bývalých ateliérů,
kde bude mít svoje zázemí Mobilní
hospic Anežky České, Ambulance
paliativní péče doplněná o stacionář léčby bolesti, Charitní ošetřovatelská služba Červený Kostelec i nové skladové
prostory pro půjčovnu zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Práce na
rekonstrukci začaly díky počáteční dotaci Královéhradeckého kraje v podstatě ihned po
tomto slavnostním aktu.

Postupně se tak začíná naplňovat vize modelu
komplexní hospicové péče, která bude vždy
reagovat na aktuální stav a potřeby pacienta.
Ten tak bude mít potřebné služby k dispozici
v rámci jednoho centra, na jednom místě. To
bude mít za důsledek výrazně vyšší komfort pro
pacienty a podstatným dopadem bude
i zmírnění stresové zátěže spojené s prožívanou životní situací.
Budova projde s ohledem na její původní vzhled
a stavební styl, citlivou rekonstrukcí. Jedná se o památkově chráněný objekt ze 30. let
20. století postavený ve stylu českého kubismu, která bude díky rekonstrukci
zachována pro příští generace. Nové centrum začne pacientům sloužit na konci roku
2021. S ohledem na náročnost a nákladnost rekonstrukčních prací bude Oblastní
charita Červený Kostelec vynakládat převážnou většinu získaných darů. Více než kdy
jindy bude záležet na ochotě dárců výstavbu nového Centra denních a terénních služeb
sv. P. Pia podpořit. Předem děkujeme za vaši obětavou pomoc.
Podpořit nás můžete prostřednictvím portálu
darujme.cz, či bankovního spojení:

8282670227/0100 VS: 5793

DOMOV DOMÁCÍ
PÉČI
www.darujme.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
I v letošním roce chystáme sérii podzimních beneﬁčních akcí. S ohledem na vyvíjející se
situaci však může dojít k různým omezením či ke zvýšeným hygienickým opatřením.
Pro aktuální informace o akcích sledujte naše stránky www.hospic.cz
BĚH PRO HOSPIC

SO
19. 9.

Běžíme pro Mobilní hospic a vy můžete s námi. Již 7. ročník
sportovní události pro všechny věkové kategorie se uskuteční
v sobotu 19. 9. 2020 v Červeném Kostelci. Registrací podpoříte
výstavbu nového zázemí pro Mobilní hospic Anežky České a další
zdravotnické služby. Více informací na www.behprohospic.cz

KONCERT NOVOMĚSTSKÉ FILHARMONIE

SO
25. 10.

V pondělí 21. 9. 2020 bude zahájen předprodej vstupenek na
koncert Novoměstské ﬁlharmonie, jejíž muzikanti si pro publikum
připravili poutavý program nabitý nejlepšími kousky z dílen
operních velikánů. Koncert pod vedením dirigenta Jaroslava
Rybáčka proběhne v divadle v Červeném Kostelci 25. října 2020.

CHARITNÍ PLES

SO
7. 11.

Dvanáctý ročník charitního plesu je naplánován na sobotu 7. 11.
2020. Při příležitosti výročí 200 let od narození Boženy Němcové
bude výzdoba tematicky zaměřena v duchu národního obrození.

KONCERT - DASHA QUARTET

ČT

19. 11.

Známá a úspěšná muzikálová zpěvačka Dasha, která vystupovala na mnoha významných českých hudebních scénách,
vystoupí se svým doprovodem v Divadle J. K. Tyla ve čtvrtek
19. 11. 2020 na slavnostním koncertu, který bude uspořádán
k letošnímu významnému výročí Hospice Anežky České
a Mobilního hospice Anežky České.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V HOSPICI

ÚT

8. 12.

Hospic Anežky České slaví 25 let od svého otevření. Při té
příležitosti pořádáme den otevřených dveří - nabízíme možnost
připomenout si něco z hospicové historie a současnosti,
komentované prohlídky a příležitost k setkání s personálem.
Podpořit Hospic Anežky České můžete zasláním DMS:
Jednorázově ve tvaru:
na číslo 87 777
DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30

Hospic Anežky České obdrží jednorázově 89,
59, 29 Kč. Více informací včetně postupu na
zavedení či zrušení trvalé DMS najdete na:
www.darcovskasms.cz

Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a je střediskem Oblastní charity Červený
Kostelec. Více informací naleznete na stránkách:

www.hospic.cz

domaci.hospic.cz

Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, dejte nám
vědět na kontaktní email.
Kontaktní osoba:
Martina Kreidlová - Public relations
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 333
e-mail: kreidlova@hospic.cz
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5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
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