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Slovo ředitelky
Milí přátelé,
lůžkový hospic má za sebou první rok působení. Když konečně dosáhnete
cíle, na který dlouho čekáte, najednou pocítíte, kolik sil jste na cestě za ním
odevzdali, vnímáte, kdo s vámi celou dobu šel, podporoval, podpíral, vymýšlel,
inspiroval vás, tvořil a ukotvoval vaši JISTOTU.
Myslím, že nemohu dost ocenit všechny ty, kteří s námi "do toho" šli a vydrželi až do konce
a ještě dál, kdy bylo potřeba začít budovat konkrétní systém fungování v mnoha rovinách a směrech.
Uplynulý rok byl pro nás plný výzev a nových zkušeností. Umožnili jsme našim klientům žít naplno, jak jen
jim jejich onemocnění dovolilo. Plnili jejich poslední přání a snažili se, aby odcházeli ze života s pocitem, že
měl smysl.
Na závěr bych ráda poděkovala všem zaměstnancům, dobrovolníkům, dárcům a spolupracovníkům hospice.
Vy jste hospic.
S úctou
Vaše Táňa

Slovo vrchní sestry
Po dlouhých přípravách, jednáních jsme konečně mohli v lednu 2016 otevřít
lůžkový Hospic sv. Zdislavy.
Co vše tomu předcházelo, mám stále v živé paměti. Od přípravy
dokumentace pro sestry a lékaře, vybavení nutné k poskytování paliativní péče,
sestavení týmu. Na výběr personálu byl kladen velký důraz. Důležitým parametrem
byla motivace k této práci.
Personál měl možnost se zúčastnit stáží v jiných lůžkových hospicích, pravidelně jsme se scházeli
a teoreticky připravovali. V současné době je již personál v hospici ustálený, v týmu pracují
3 stálí lékaři, 10 zdravotních sester, 15 pečovatelů, sociální pracovník, psycholog. Jako vrchní sestra vidím
s odstupem času, že nejdůležitější, a pro mě největším úkolem, je právě péče o celý tým. Naslouchat jejich
potřebám, vytvářet takové prostředí, které jim umožní kvalitně a s láskou pečovat
o umírající a jejich blízké. Našim cílem je v praxi naplnit slova zakladatelky hospicového hnutí Cecily
Saundersové:“ Hospic je až do chvíle, než zemřete o životě, a ten může být delší a lehčí, než čekáte.“
Tam, kde je dobrý kolektiv, se i těžká práce stává snadnější. Za vytrvalou dobrou službu, nadšení pro
hospicové ideály a úžasnou soudržnost kolektivu patří všem zaměstnancům velké poděkování.
Jana Vohlídalová

Slovo vedoucí odlehčovací služby
Odlehčovací služba je nedílnou součástí nabídky služeb hospice jak
domácího, tak lůžkového. Během svého několikaletého působení v hospici jsem si
mnohokrát uvědomila, jak důležité je kromě profesionální zdravotní
a sociální pomoci vlídné slovo, nehraný zájem o osud nemocného a jeho blízkého,
trpělivost, empatie, schopnost a ochota podělit se o zkušenosti, dodávání důvěry
a naděje. Mnohdy jednoduchá rada vyřeší veliký problém. Žádná statistika
ani sebepodrobnější sociální či zdravotní dokumentace tyto „samozřejmé banality“
nezachytí.
S naším týmem pracovníků se o ně přesto snažíme a uvádíme
je v život. Ocenění přichází od nemocného i pečující rodiny, a to je pro nás ta největší odměna.
Je obdivuhodné s jakou trpělivostí a láskou se blízcí, kterým odlehčujeme, o své nemocné starají.
Mnoho z pečujících zbořilo moje předsudky vůči lidem s odlišným životním stylem, vkusem, filosofií.
Obdivovala jsem jejich vytrvalost, statečnost a opravdovost, která se vždy ukáže v těžkých životních
situacích. Spolu s nimi studuji vysokou školu života a doufám, že v ní obstojím stejně dobře, jako ti, kterým
pomáháme.

Marie Rissová

Poslání
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. pečuje o těžce a nevyléčitelně nemocné klienty a jejich rodiny
prostřednictvím zdravotní, sociální, psychologické a duchovní pomoci především v přirozeném prostředí
jejich domova.
V roce 2016 jsme slavnostně otevřeli lůžkový hospic s kapacitou 28 lůžek a tak rozšířili možnost
důstojného a bezbolestného umírání i pro ty, kterým to z jakéhokoliv důvodu nebylo umožněno doma.

Pan prezident Ing. Miloš Zeman, hejtman Libereckého kraje Martin Půta a ředitelka Hospice sv.
Zdislavy Ing. Taťána Janoušková přestřihávají pásku při slavnostním otevření lůžkového hospice

Svoji pomoc a podporu nemocnému a jeho pečující rodině nabízí multidisciplinární tým, který
je tvořen lékaři, všeobecnými sestrami, asistenty odlehčovacích služeb, sociálními pracovníky,
psychoterapeutem, duchovním. Snažíme se také přispět k pozitivní proměně vztahu ke smrti a umírání.
V Turnově a České Lípě nabízíme také využití Rodinného pokoje v Nemocnici s poliklinikou
Česká Lípa, a.s. a v Panochově nemocnici v Turnově.

Sídlo a kontakty
Název:
Adresa:
Provozovna v České Lípě:
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www.hospiczdislavy.cz
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Činnnost
Lůžkoový hosppic
Sllužby nabízíme našim
m klientům
m v jednolůžkovýcch nadstandardně vybavených
v
pokojích
s vlastním
m sociálním
m zařízením speciálně uzzpůsobeným
také proo imobilní kllienty. Při provozu
p
našeeho zařízení
je rovnněž počítánoo s možnoostí trvalé přítomnosti
doprovázzející blízké osoby, k toomuto účelu jsou
j
pokoje
vybavenny přistýlkouu. Všem kliientům našeeho zařízení
je k disppozici kaple,, která je um
místěná přímoo v budově,
a v příípadě přízniivého počassí i přilehllá zahrada.
Pro speccializovanouu hospicovouu paliativní péči máme
kapacituu 28 lůžek
..

V roce 2016 jssme se v lůžžkovém hospici postarali
o 226 kliientů.

Domáácí hospiicová péčče
Dom
mácí hospicovvá péče umožňuje rodiněě či jiným
blízkým ossobám pečovvat o svého blízkého v domácím
prostředí. Služba
S
je dostupná
d
24 hodin denn
ně, 7 dní
v týdnu. Podle
P
potřebb nemocnéhoo a pečujíccí rodiny
probíhají návštěvy
n
sesster a lékařře u pacientta doma.
Snažíme see o to, aby umírající
u
mohhl důstojně prožít
p
své
poslední ch
hvíle s těmi, které má rádd a kteří mu rozumějí,
přitom ab
by netrpěl bolestmi a vším, co
o přináší
nevyléčiteln
ná nemoc.
V roce 2016 jsmee do domácí hospicové pééče přijali
h
139 klientů, naši zdravottníci u nich sttrávili 2157 hodin.

Odlehhčovací služby
s
Pééče o těžce nemocného
n
člověka, jehoož život se ch
hýlí ke koncii, je vyčerpávvající, proto nabízíme
pomoc pečující
p
osobbě prostřednnictvím odlehhčovací služžby. Do rodiiny přichází asistent, kteerý se po
určitou dobu
d
o nemoocného postarrá a pečující osoba si mů
ůže odpočinoout, vyřídit potřebné věci, věnovat
se svým koníčkům, atp.
a
m domácího hospice,
Asistenti odleehčovacích služeb poskyytli pomoc a podporu neejen klientům
2
jsme peečovali 92 kklientů v dom
mácí péči
ale i klieentům, kteří péči hospicce nevyužívaali. V roce 2016
a strávilii u nich celkeem 9293 hoddin.

Půjčovna
Nedílnou součástí naší služby je i půjčování zdravotnických a kompenzačních pomůcek. Často
je přesun klienta z nemocnice do domácího ošetřování přímo podmíněn vybavením speciálními pomůckami,
které jsou u nás k dispozici ihned. Za pořízení většiny z nich vděčíme sponzorům a nadacím. V roce 2016
jsme Půjčovnu opět rozšířili o nové polohovací postele, koncentrátory kyslíku, lineární dávkovače, infuzní
pumpy, atp.
V roce 2016 bylo realizováno 477 zápůjček.

Odborné sociální poradenství Poradna Zdislava
Poradna Zdislava poskytuje odborné sociální poradenství osobní, telefonické a internetové v Liberci,
České Lípě a Turnově. Pracovníci poradny vysvětlují fungování domácí hospicové péče, pomáhají klientům
a jejich rodinám zorientovat se v nové životní situaci, vyhledávají užitečné kontakty, nabízí odpovídající
sociální službu či zařízení. Poradna je také určena těm, kteří jsou vyčerpáni péčí o nemocnou osobu nebo
přímo nevyléčitelně nemocným.
Další službou Poradny je pravidelné setkávání v Klubu Zdislava vždy poslední středu v měsíci
a je určeno pro ty, kteří se cítí po odchodu blízké osoby opuštěni. Většinou je připravena rukodělná činnost,
do které se s chutí návštěvnici Klubu Zdislava pustí.
V poradně v roce 2016 proběhlo 5 586 osobních intervencí, z toho 4411 ambulantních
a 1175 terénních a 968 telefonických intervencí formou telefonního hovoru na pohotovostní lince.

Rodinný pokoj
Je určen pro terminálně nemocné klienty, u kterých není možná z jakéhokoliv důvodu péče doma.
Rodinný pokoj je vybaven tak, aby v něm doprovázející mohl být spolu s umírajícím 24 hodin denně.
Lékařskou a ošetřovatelskou péči má na starost oddělení v nemocnici, Hospic sv. Zdislavy zajišťuje
psychosociální podporu umírajícím a jejich blízkým.
V roce 2016 jsme na Rodinných pokojích v České Lípě poskytli psychosociální podporu
65 klientům a Turnově 18 klientům.

Dobrovolníci
Naši dobrovolníci jsou velmi důležitým prvkem obohacující péči o naše klienty. Jejich činnost spočívá
v citlivé komunikaci a aktivizaci klienta, jsou takovými důvěrnými společníky. Vypomáhají na recepci,
v čajovně, na různých akcích pro klienty a u lůžka klientů.
V roce 2016 odpracovalo 62 dobrovolníků 4075 hodin.

Pro veřejnost
Jaroslav Svěcený přivezl do hospice své sny o strunách
Nadace Preciosa v nedělní odpoledne na nádvoří hospice přivezla hudbu i pro všechny ty, kteří
na koncert jít nemohou… Přímo světoznámého houslového virtuose Jaroslava Svěceného a kytaristu
Miloslava Klause. Otevřenými okny si i Ave Maria vyslechli všichni.

Jaroslav Svěcený

Jaroslav Svěcený, Miloslav Klaus na nádvoří Hospice sv. Zdislavy

Amfora kopala za hospic
Exhibiční zápas hraný na umělém trávníku stadionu Slovanu Liberec U Nisy svedl proti sobě
tým Libereckého kraje a Amfora klubu Praha. Pospolu pro dobrou věc hráli herci, zpěváci, fotbalové
kapacity, starostové obcí, hejtman, sportovci a zaměstnanci Krajského úřadu Libereckého kraje, aby společně
podpořili svůj hospic.

Oba týmy nastoupené k zápasu

Vladimír Hron s paní ředitelkou Taťánou Janouškovou

Hosspodaaření v rocee 2016
VÝNOSY
V
P
Prodej
služebb a zboží
P
Použité
dary
D
Dotace
O
Ostatní
výnosy
C
Celkem

12 209 000 Kč
06 000 Kč
2 30
11 875 000 Kč
3 194 000 Kč
29 58
84 000 Kč

NÁKLADY
N
M
Materiál,
eneergie
S
Služby
M
Mzdové
nákllady
O
Ostatní
náklaady
C
Celkem

6 195 000 Kč
05 000 Kč
2 20
20 24
46 000 Kč
938 000 Kč
84 000 Kč
29 58

Výrrok auuditorra

Z naší webové pošty
Liberec 4.10 2016
Děkuji celému kolektivu pečovatelek a lékařů Hospice Sv. Zdislavy v Liberci za péči, kterou
věnovali mé mamince, paní T. M., v srpnu 2016. Maminka byla přijata s těžkou, fatální nemocí, se kterou
v Hospici pobývala sice jen jeden týden – svůj poslední týden v životě – nicméně díky péči, které se ji
dostalo, byl ten týden šťastný a plný porozumění.
Já jsem tou dobou byla na dlouho plánované zahraniční cestě a nemohla jsem tedy být v Liberci
přítomna ani matku navštěvovat. Přesto, jak se z mnoha zpráv dozvídám, se ve svých posledních dnech cítila
příjemně a byla obklopena láskou a péčí. Jsem šťastná, že jsem měla možnost využít služeb Hospice a jsem
jeho personálu za všechno velice vděčná.
T. O.,
Liberec

Naši dárci
Dárci do 10 000 Kč
Všichni tito dárci jsou uvedeni na našich webových stránkách.
Dárci nad 10 000 Kč
Právnické osoby: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace České spořitelny, Univerzita Karlova,
Severochema, družstvo, Magna Exteriors & Interiors (Bohemia), s.r.o., ATREA s.r.o.,
GEREX Liberec s.r.o., LESY ČR, s. p., Nadace pojišťovny Kooperativa, WEIL, GOTSHAL - nadační fond,
Nadace Euronisa, Nadační fond Umění doprovázet, TP Tech s.r.o., Nadační fond LASVIT, LIGUM s.r.o.,
KNORR - BREMSE, s.r.o., Webasto Roof & Components s.r.o., PRAGINT s.r.o., Media CZ s.r.o.,
MSV Liberec, s.r.o., Dent4you, s.r.o., Zámečnictví Pluhař s.r.o.
Fyzické osoby: Mgr. Lukáš Dlabáček, Božena Šebková, Marek Brož, Lukáš a Martina Votrubovi,
Blanka Železná, Zdeněk Nový, Jana Marková, Tomáš Hlaváček, Zuzana Henychová, Jakub Forejt

Dárci nad 100.000 Kč
Nadační fond AVAST, Nadace AGROFERT, Biskupství litoměřické, ČSOB, a.s., Nadace člověk člověku,
ALZA. cz a.s., Nadace Preciosa, HAVOS s.r.o., Likrem s.r.o., Nadační fond J & T.

Všem dárcům děkujeme!
Bez jejich finanční pomoci bychom nemohli pomáhat nemocným ani jejich blízkým.

Podporující instituce

Liberecký kraj, Úřad práce Liberec, MPSV, Statutární město Liberec, Statutární město Jablonec nad
Nisou, Město Turnov, Město Nový Bor, Město Česká Lípa

Obce, města a kraj podporují hospic
V roce 2016 se Liberecký kraj, města i obce zapojily do spolufinancování hospice.
V rámci systému spolufinancování hospice byly v roce 2016 přijaty částky:
 dary od obcí a měst ve výši 706 960 Kč,
 dotace od kraje ve výši 2 200 000 Kč,
 dotace od obcí a měst ve výši 875 080 Kč.

Děkujeme Vám za Vaši podporu, bez které bychom nemohli pomáhat rodinám
a klientům v dobách pro ně nejtěžších!

