
Když se na jaře loňského roku 
objevili první nakažení novým 
virem SARS covid-19, netušili 
jsme, jak silného a vytrvalého 
protivníka máme před sebou.
Jarní vlna nemoci v  první 
polovině roku 2020 proběhla 
v  našem hospici poměrně 
klidně. Na pokyn vedení 
jsme vypracovali hygienic-
ko-epidemiologické plány, 
promýšleli nejrůznější scé-
náře, objednali potřebné 
pomůcky, učili se oblékat 
ochranné obleky, roušky se 
staly nedílnou součástí naší 

pracovní doby, ale žádný klient ani nikdo z  personálu k  naší radosti neonemocněl. 
Prožili jsme poměrně poklidné léto a možná trochu doufali, že vše již odeznělo. 
A  pak přišel podzim. Situace se začala zhoršovat po celém světě. Vše jsme 
sledovali  s  profesionálním zájmem, diskutovali o  nejrůznějších způsobech řešení. 
V  druhé polovině října jsme poměrně náhodně objevili prvního pozitivního pacienta, 
kterého jsme nahlásili na Krajskou hygienickou stanici a pak už vše dostalo rychlý 
spád. První testy potvrdily nemoc u 4 klientů, ale bohužel i  u  14 zaměstnanců, což 
bylo opravdu hodně. Klienty jsme soustředili na uzavřené oddělení a oprášili 
připravené plány z  jara. Bohužel až praxe ukázala řadu úskalí, věci zkrátka jinak 

fungují na papíře a jinak ve 
skutečnosti. Nejhorší byl 
akutní nedostatek perso-
nálu, směny se nám poda-
řilo zachovat jen díky zod-
povědnému a obětavé-
mu přístupu všech, kteří 
zůstali zdraví. Pravidelné 
týdenní testování přineslo 
nové nemocné mezi klien-
ty i mezi personálem.
Nejhorší období trvalo šest 
týdnů. Péče o  naše paci-
enty byla najednou jiná. 
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"Jestliže v nás zápolí šetrnost se štědrostí, nechme zvítězit tu druhou - získáme tak poklady, 
které nerezavějí" - Vojtěch Kodet



Jsme zvyklí na blízký kontakt s ne-
mocným i s jeho rodinou. Najednou 
mezi námi stály nezvyklé bariéry - 
roušky, rukavice, bílé ochranné 
obleky, péče mnohdy omezená na 
nejnutnější úkony, zákaz návštěv. 
Tváří v  tvář konkrétním případům 
nám bylo smutno. Celá situace se 
počátkem prosince začala uklid-
ňovat. Vánoční svátky jsme prožili 
poměrně v klidu.
Situace se začala opět zhoršovat 
asi v  polovině ledna. Onemocněl 
postupně téměř celý zbytek perso-
nálu, pacienty covid pozitivní jsme 
přijímali i plánovaně, abychom ule-
vili nemocnicím v  Náchodě a  Tru-
tnově. Ale to už jsme uměli s "covi-
dem" zacházet a vše fungovalo 
díky našim zkušenostem perfektně. 
Závěrem se patří poděkovat personálu, který byl mnohdy ve velkém psychickém tlaku 
nejen v  zaměstnání, ale i  starostí o  své nejbližší - maminky řešily zavřené školky, 

Dočkali jsme se i mnohé podpory - Výbor dobré vůle 
- Nadace Olgy Havlové podpořila hospic a Domov 
svatého Josefa finanční částokou určenou na mzdy 
pracovníků, které bylo v souvislosti s pandemií třeba 
přijmout. 

Kateřina Dostálová, staniční sestra

distanční školní výuku svých dětí, přijímací zkoušky, maturity. I  našim zaměstnancům 
onemocněli a bohužel odešli Ti nejbližší, dobří přátelé, známí, kamarádi.
Díky patří i  studentkám zdravotnických oborů, které pomáhaly ochotně,  s  nadšením 
a radostí. 
Všichni zasluhují ocenění za profesionální, hluboce důstojný, lidský a obětavý přístup ke 
všem potřebným. 
Svatá Anežko, děkujeme za ochranu a pomoc!

NAROSTL VÝZNAM DOMÁCÍ PÉČE

Rok 2020 provázela omezení vzájemných 
kontaktů mezi lidmi. Zákaz návštěv v  ne-
mocnicích šel ruku v  ruce se zaplněním 
jejich kapacity. Domácí péče, hospicová 
i ošetřovatelská, tak během covidové doby 
sehrála o  to důležitější roli. Naše služby 
poskytují potřebnou zdravotní péči jak 
v  lůžkových střediscích, tak ji zajišťují 
v  domácnosti pacienta, jemu známém 
prostředí a  v  okruhu jeho nejbližších. Tím 
pomáháme zachovávat mezilidský kon-
takt, který v prostředí uzavřených oddělení 
nemocnic není bohužel možný. 



Současná situace prověřila naši organizaci v mnoha ohledech. Jak po stránce pracovní 
a personální, tak i  finanční. Činnost hospice by nebylo dlouhodobě možné vykovánat 
bez souběhu mnoha příznivých okolností, které i  v  těžkém období umožňují nepolevit 
v našem poslání.
Chtěli bychom proto vyjádřit vděčnost za veškorou podporu a pomoc, kterou jsme 
obdrželi. Jsme si vědomi, že nebyla samozřejmostí a o to více si jí vážíme.
Velké poděkování patří našim dárcům. Dlouhodobá podpora příznivců naší služby je 
jedním z  nenahraditelných pilířů, o  který jsme se mohli již mnohokrát opřít, dokonce 
i v této době, která postihla bez výjimky všechny.
Děkujeme ale i organizacím, státním i soukromým, bez kterých by péče nebyla možná. 
V  minulém roce nás v  souvislosti  s  epidemií mimořádně podpořili Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Philip Morris ČR a.s., Nadace Karel 
Komárek Family Foundation, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a další.
Děkujeme i  všem umělcům, kteří v  době, kdy nebylo možné pořádat vystoupení pro 
veřejnost, potěšili naše pacienty i  personál svým vystoupením. Skupiny Bumble Bee 
Band a Trend využily pro svůj koncert terasu hospice a zástupci Novoměstské 
filharmonie, kteří  s  námi celý rok ochotně jednali o  několikrát přesunutém termínu 
benefičního koncertu nakonec ještě upekli perníčky pro personál hospice.
Děkujeme všem!

Ve středu 7. dubna zavítala do Hospice 
Anežky České vzácná návštěva.
Hejtman Královéhradeckého kraje, 
Mgr.  Martin Červíček se rozhodl 
darovat pro potřeby lůžkového 
i  mobilního hospice přes 900 kusů 
respirátorů. Během předání daru 
proběhlo setkání  s  personálem 
a prohlídka provozu hospice.
Návštěvě hejtmana předcházela jed-
nak vlastní zkušenost s péčí v tomto 
hospici, ale také jeho osobní aktivita 
při zajištění očkování personálu 
hospice. V době, kdy se rozhodovalo o  rozdělování vakcín pro zdravotnická zařízení, 
totiž nebyl hospic v daném seznamu veden. Jedna z ošetřovatelek hejtmana skrze 
sociální sítě upozornila na toto opomenutí a díky tomu byla vyčleněna potřebná 
dodávka vakcín i  pro náš personál. K dnešnímu dni je díky tomu naprostá většina 
zdravotníků již očkována.
Část schůzky byla také věnována aktuálně největšímu projektu Oblastní charity 
Červený Kostelec, stavbě druhé části Centra denních a  terénních služeb sv. P. Pia. 
Nové centrum poskytne odpovídající zázemí pro služby mobilního hospice či 
ambulance paliativní péče. Od doby jejich vzniku v  roce 2010 kapacita těchto služeb 
značně vzrostla a nové adekvátní prostory jsou nutné pro další rozvoj.
Stavba centra je možná díky dotaci Královéhradeckého kraje, stejně jako i  provoz 
lůžkového i mobilního hospice. 

DĚKUJEME ZA PODPORU

NÁVŠTĚVA HEJTMANA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE



Vážený čtenáři, pokud chcete posílat bulletin elektronicky, nebo ho nechcete dostávat vůbec, dejte nám 
vědět na kontaktní email.

Oblastní charita Červený Kostelec
5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec
ředitel, statutární zástupce:
Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
web: www.ochck.cz

Hospic je nestátní charitní zařízení pro těžce nemocné a je střediskem Oblastní charity Červený 
Kostelec. Podpořit naši činnost můžete prostřednictvím účtu:

Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Štěpánová
Oblastní charita Červený Kostelec
tel.: 491 610 332
e-mail: stepanova@hospic.cz

8282670227/0100 VS: 5804

Podpořit Hospic Anežky České můžete zasláním DMS:

DMS HOSPICCK 90
DMS HOSPICCK 60
DMS HOSPICCK 30

Jednorázově ve tvaru:

na číslo 87 777

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

Načtením QR kódu 
pomocí aplikace 
Vaší banky dojde 
k předvyplnění 
platebního příkazu 
k poskytnutí daru.

V březnu letošního roku, i přes mrazivé počasí, již mohli vyrazit pracovníci Mobilního hospice 
Anežky České na exkurzi do připravovaných prostor k prohlédnutí budoucího pracoviště.

Málokdo mohl v  polovině roku 2019, kdy začaly práce na projektové dokumentaci 
dlouhodobě plánované akce, předvídat, v jaké době bude v Červeném Kostelci vznikat 
zázemí pro Mobilní hospic Anežky České a další služby. Rok 2020 však kromě 
všeobecných obav z  koronaviru a dalšího vývoje také prokázal, nakolik jsou nové 
prostory pro služby domácí péče potřebné. V souvislosti s událostmi v minulém roce 
kapacita mobilního hospice narostla za poslední rok téměř o polovinu.
Mobilní hospicová péče sice svou službu koná v  terénu u  pacientů v  domácnosti, 
to  s  sebou ale nese i  soustavné převážení a skladování dostatku zdravotnického 
materiálu, výživy a zdravotnických pomůcek. "Větší sklad", "více parkovacích míst" jsou 
vlastnosti nově budovaného centra, které mohou znít obyčejně, mají však pro provoz 
a hlavně další rozvoj domácí péče zásadní vliv. Nejsou to ale jen větší prostory. Další 
rozvoj bude pokračovat, protože uzavřená oddělení zdravotnických zařízení se zákazem 
návštěv neumožňují zachovat kontakty a sociální vazby tak, jako domácí léčba. 
Zahájení stavby umožnila dotace Královéhradeckého kraje, díky které se památkově 
chráněná budova původně sochařských ateliérů postupně mění na nový účel. 
V současné době je již hrubá stavba takřka dokončena a práce se přesouvají dovnitř 
budovy. Věříme, že s využitím dalších dostupných dotačních programů a s podporou 
našich dárců, budeme schopni na počátku roku 2022 spustit v  nové budově provoz. 
Prosíme o podporu tohoto projektu. Věříme, že ho společně dokážeme dokončit.

2. ČÁST CENTRA DENNÍCH A TERÉNNÍCH SLUŽEB


