Historie a prezentace činnosti za období
2009-2013
(zpracováno pro tiskovou konferenci konanou dne 12.6.2013)

30.5.2009

vznik Hospicové péče sv.Zdislavy,o.p.s. navazující na jablonecké hospicové
hnutí MUDr.Čulíkové a Mgr.Paukrtové z let 2002-2006, které se pokusilo vybudovat
hospic v Bezručově ulici v Jablonci nad Nisou.

Zakladatelé
1.správní rada

:
:

Aktuální správní rada:
Statutární orgán,ředitel:

ing.Milan Matura,ing.Taťána Janoušková,Mirka Kyksová,DiS
Mgr.Soňa Paukrtová
Ing.Taťána Janoušková
Mirka Kyksová,DiS
MUDr.Jiří Bartoš - přednosta onkolog.centra KNL
Ing.Milan Matura
Ing.Pavel Riss
Ing.Taťána Janoušková

Právní forma :
Obecně prospěšná společnost
Druh obecně prospěšných služeb : domácí zdravotní péče - všeobecná sestra
sociální odlehčovací služby
hospicové poradenství
program dobrovolnické služby
provoz lůžkového hospice
půjčovna zdravotních pomůcek
pořádání seminářů s hospic.tematikou
Společnost se od svého založení zaměřuje především na poskytování domácí hospicové péče
a podílí se na vybudování lůžkového zařízení formou vyhledávání vhodných lokalit k výstavbě
a objektů k rekonstrukci. Ve spolupráci s LK se podílí také na přípravě projektové dokumentace a na
přípravě provozu lůžkového hospice přípravou odborného týmu a zajištěním zdravotnického vybavení.
Stručný přehled o činnosti organizace
30.5.2009
8/2009 – 12/2009
1/2010
3/2010-6/2010
8/2010-10/2010

– vznik obecně prospěšné společnosti
- vypracování studie na výstavbu hospice ve Vratislavicích nad Nisou
(par.2,3 KÚ Vratislavice) ve spolupráci s Městskou částí. Nerealizováno
z důvodu přijetí jiného záměru zastupitelstvem Městské části
- uzavření Dohody o spoluprácí s Libereckou nemocnicí na vybudování
a provozování Rodinného pokoje
- jednání o výstavbě hospice na p.č. 1345,1346 na KÚ Vratislavice s Římskokatolickou farností ve Vratislavice nad Nisou, nerealizováno z důvodů požadavku
vysoké kupní ceny a problematické velikosti pozemku
- jednání o možnosti využití pozemků p.č. 2150 na KÚ Vratislavice, nerealizováno
z důvodů záměru jiné výstavby a dohledné vzdálenosti blízkého domova
důchodců

8/2010

- uzavření Dohody o spolupráci s nemocnicí v České Lípě při vybudování
Rodinných pokojů

16.9.2010

4.6.2013

- uzavření Smlouvy o spolupráci s LK na vyhledání vhodných lokalit na výstavbu
či rekonstrukci a provozování lůžkového hospice
- jednání s MÚ Jablonec n.N. o možnosti využití objektu v Bezručově ulici
(nerealizováno z důvodu záměru jiného využití)
- jednání s MÚ Jablonec n.N. na využití dalších vhodných lokalit. Jednání o
parcele č. 2609/11, k.ú. Jablonec nad Nisou. Nerealizované na základě posudku
prokazujícího nevhodnost lokality z důvodu vysokého stavu spodní vody,
hygienických podmínek z důvodu náročné protihlukové ochrany a ekologie.
Pro hospicovou péči problematická doprava a odloučenost zařízení.
- uzavření Dohody o spolupráci s Panochovou nemocnicí v Turnově
při vybudování Rodinných pokojů
- vytipování objektu Dětského domova (Sirotčince) č.p.407,321 v ulici U Sirotčince,
jednání s městem Liberec o možnosti využití pro lůžkový hospic
- uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků LK na vyhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci objektů v ul. U Sirotčince
- uzavření Smlouvy o výpůjčce objektů p.č.407,321 s LK o výpůjčce na dobu
25 let se závazkem poskytování hospicové péče po dobu výpůjčky
- uzavření Smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace do fáze
stavebního povolení (vč. dodatků se zhotovením díla do 30.11.2013)
- otevření pobočky Poradny Zdislava v Jablonci nad Nisou
- jednání s LK o možností využití programu IPRM na financování rekonstrukce
objektů v ul. U Sirotčince, dohoda o zkrácení termínů na zhotovení projektové
dokumentace pro splnění termínu vypsání výběrového řízení na zhotovitele do
8/2013 a konečnou realizaci do 12/2014
- uzavření smlouvy s Nemocnicí v Jablonci nad Nisou nad poskytováním
Hospicové péče pro pacienty jablonecké nemocnice
- podání žádosti na IPRM města Liberec Libereckým krajem jako nositelem
projektu a Hospicovou péči sv.Zdislavy jako partnerem projektu
- získání územního souhlasu na rekonstrukci objektů p.č. 407,321

Výhled:
6-7/2013
8-9/2013
1/2014-12/2014
1/2015

-

10/2010-11/2010
1/2011-5/2011

8/2011
6/2011-12/2011
26.6.2912
14.8.2012
25.8.2012
9/2012
1/2013-2/2013

1/2013
7.3.2013

získání stavebního povolení na rekonstrukci objektů p.č. 407,321 (zajišťuje HPSZ)
vypsání výběrového řízení na rekonstrukci (zajišťuje LK)
rekonstrukce objektů č-p- 407,321 (zajišťuje LK)
zahájení provozu lůžkového hospice (zajišťuje HPSZ)

Závěr: kromě těchto činností obecně prospěšná společnost Hospicová péče Sv.Zdislavy zajišťuje a rozvíjí
domácí hospicovou péči na území Libereckého kraje ve spolupráci se všemi velkými nemocnicemi
libereckého kraje. Vynikající je především spolupráce s onkologickým centrem Krajské liberecké
nemocnice, jehož lékaři provádí lékařské služby přímo u pacientů v jejich rodinném prostředí.

Odborné lékařské zázemí,spolupracující lékaři
MUDr. Jiří Bartoš, primář oddělení klinické onkologie Krajské nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Marek Sochor , onkolog Krajské nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Lucie Barsová , onkolog Krajské nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Jaroslav Krch , vedoucí lékař Ambulance bolesti Krajské nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Marie Rissová ,onkolog Krajské nemocnice Liberec, a.s.
MUDr. Alena Jiroudková , Rodinný pokoj v Krajské nemocnici Liberec, a.s.
MUDr. Nikolaj Staňko , Rodinný pokoj v českolipské nemocnici
MUDr. Daniel Pospíšil , Rodinné pokoje v turnovské nemocnici
MUDr. Jana Pilnáčková , odborný konzultant
MUDr. Jitka Čulíková ,odborný konzultant a garant hospicové péče v jablonecké nemocnici
Zpracoval: MM 11.6.2013

