
NA POSLEDNÍ CESTĚ NEBÝT SÁM …
PŘIDEJTE SE K NÁM!

Již dvacet let jsme součástí lidských příběhů

Zpravodaj
zvláštní vydání

Blahopřání 20 let činnosti Rozhovory



Dvacet let je krásný věk, kdy lze hovořit ještě o mládí, ale už
i o získaných zkušenostech a poznání. Ve dvaceti jsi už
mnoho dokázal. Mnoho pochopil. Získal nadhled. Během
uplynulých dvou dekád jsi úžasně pomáhal celé řadě klientů
a jejich rodinným příslušníkům, z nichž se mnozí z nich
změnili v Tvoje přátele a podporovatele.

Jsem hrdý na Tvůj profesionální, sehraný a navzájem se
podporující multidisciplinární tým lékařů, zdravotních
sester, fyzioterapeutů, sociálních pracovníků, pečovatelů,
psychologů, duchovních a dobrovolníků. Rovněž půjčování
zdravotních pomůcek dokresluje celkovou mozaiku
poskytovaných služeb. Vnímám, že práce týmu je prozářená
vysokou empatií, porozuměním, trpělivostí a tolerancí. Jen s
takovým týmem můžeš nabízet profesionální péči na vysoké
úrovni. Aby se tento tým mohl v klidu věnovat své záslužné
práci, podařilo se Ti postupně získat významnou podporu
zdravotních pojišťoven a širokou paletu dárců, od
jednotlivých spoluobčanů přes obce, města, kraj, firmy
a nadace.

Přeji Ti, abys i dál úspěšně kráčel na své cestě poskytování
vysoce kvalitní domácí hospicové péče a zůstal i nadále
váženou a respektovanou společností v regionu. Hodně sil,
veselou mysl, optimismus a mnoho spokojených klientů Ti
přeje

Ing. Petr Hradil – ředitel Domácího hospice Vysočina

Do dalšího života přeji domácí hospicové péči a nejen DHV
více existenčních jistot. Jasné legislativní ukotvení a pevné
místo ve zdravotním i sociálním systému.

Přeji celospolečenský dialog, šíření myšlenky a hodnot
domácí hospicové péče.

Druhá část mého přání směřuje ke všem, kteří jsou denně v
péčích i k těm, kteří vytváří zázemí pro jejich práci. Kéž máte
bezedný koš vzájemné úcty, nadhledu, empatie, laskavosti,
sil, pevné vůle, odvahy a zdraví, bez kterých se ve své práci
neobejdete.

Zdeňka Marková – zakladatelka, předsedkyně správní rady

S Domácím hospicem Vysočina spolupracuji mnoho let.
Se smrtí jsem se ve svém životě setkal bohužel mnohokrát.
Každého z nás se odchod blízkého člověka dotkne. Je těžké
přijmout situaci, kdy ztrácíme své nejbližší. Jsem upřímně
rád, že právě v mém rodném městě je organizace, která
pomáhá lidem, aby mohli své poslední dny života strávit
doma se svými blízkými. Proto gratuluji celé organizaci
k dvacátým narozeninám a přeji, aby i nadále mohli díky
podpoře nás všech pomáhat tam, kde je třeba.

Radek Jaroš – dlouholetý podporovatel, ambasador
Domácího hospice Vysočina

"Dvacet let je období jedné generace. Sleduji práci Domácího
hospice Vysočina již jen zpovzdálí a vidím, že to tak opravdu
je. Generační výměny jsou přirozené a potřebné. Stejně tak je
přirozený a potřebný další kvalitativní růst. Odborný i lidský.
A kde jinde než v hospici, kde příběh lidského života a
umírání je tématem každého dne, by toto měli brát
opravdově, se vší vážností.

Přeji Domácímu hospici do dalších let, aby vycházel ze svých
kvalit lidských i odborných. Aby tyto kvality stále upevňoval
a myslel na ně. Aby dokázal fungovat v pokoře, v úctě k
člověku. Ať jde o spolupracovníka nebo klienta. A jako "otec
zakladatel" nesmím opomenout to, aby si Domácí hospic
Vysočina byl vědom své historie, svých tradic. Protože to
nebylo nic samozřejmého, že takový hospic vznikl a začal
poskytovat své služby. A jako organizaci s tradicí a historií
nás naše okolí vnímá. Přeji vám všem v Domácím hospici
Vysočina mnoho elánu, úspěchů a zdraví, ale i ty chvilky
zamyšlení nad sebou samým... "

Vojtěch Zikmund – „Otec zakladatel“, 19 let pracovník

Milý hospici!



Domácí hospic Vysočina. To není jen spolek poskytující
službu umírajícím. Není to jen parta lidí, kteří pomáhají.
Není to jen další z řady organizací, které si zaslouží díky za
práci pro druhé. Je to sen, který se uskutečnil a nezahynul. Je
to nekončí boj o důstojnost člověka. Je to důkaz, že lidskost a
láska jsou správnou odpovědí na utrpení, beznaděj, bolest a
zoufalství. Je to zároveň nádherný příběh plný práce,
vytrvalosti a nezlomné vůle. Je to skvělý projekt, který si
zaslouží hlubokou úctu.

Dvacet let práce, budování a obětavosti. Dlouhé roky
doprovázení těch, kteří odešli i těch, kdo po nich dnes teskní.
Dvacet let pomoci a pochopení. Ale také dvacet let obrovské
byrokracie, překonávání překážek, boje o místo ve
společnosti, o peníze a o podporu mocných. Dvacet let
překonávání nepochopení, hledání a nacházení.

Díky moc všem, kteří při tom byli a jsou. Obdivuji Vaši
vytrvalost a píli. Obdivuji odhodlání a oddanost správné
věci. Obdivuji Vaši lásku k životu a k bližnímu. Skláním se
před Vaší prací a přeji Vám vše dobré do dalších let.

Michal Šmarda – starosta Nového Města na Moravě

Domácímu hospici Vysočina - celému týmu bych ráda
popřála, aby dalších 20 let do všeho šli se stejným, případně
větším (pokud to ještě jde) zapálením jako doposud. Protože
ta chuť pomáhat je u nich znatelná až nakažlivá a já si této
energie velice cením. Přeji všem, kteří v Domácím hospici
Vysočina pracují nebo jsou jeho součástí, aby dokázali být i
nadále pevnou oporou těm lidem, kteří jejich služby
potřebují.

Martina Sáblíková – patronka Domácího hospice Vysočina

Ke kulatému výročí přeji vám všem hodně
zdraví, pohody, sil a odhodlání plnit své
poslání s láskou a lidskostí. Hospicová péče
není vždy plně doceněna společností, o to větší
a srdečnější vám patří poděkování.

Naďa Svoboda
pozůstalá, přítel Domácího hospice Vysočina

Vážení a milí příznivci Domácího hospice Vysočina,

letos uplyne již dvacet let od doby, kdy skupina dobrovolníků založila v Novém Městě na Moravě organizaci s cílem pečovat o umírající
pacienty v jejich rodinném prostředí a zároveň přinášet všestrannou podporu a pomoc jejich rodinným příslušníkům. Bylo to v době, kdy
se u nás poprvé začaly více do povědomí dostávat pojmy jako hospic nebo hospicová péče. Za těch uplynulých dvacet let došlo k mnoha
událostem, které původně dobrovolnické Hospicové hnutí Vysočina směřovaly k profesionální organizaci s padesátkou zaměstnanců
různých profesí. I přes poměrně rychlý vývoj tohoto nového oboru zůstalo, myslím, podstatné to, že pro dobře zvládnutou péči je nutné
vykonávat tuto službu především srdcem. Pro všechny naše zaměstnance je důležité, aby se dokázali rychle vžít do situace v každé rodině,
aby byli připraveni nabídnout ve správnou chvíli správnou pomoc a podporu, aby po ukončení naší služby zůstal ve všech zúčastněných
pocit, že všechno se odehrálo tak jak mělo být. Že si všichni zúčastnění dokázali otevřeně o situaci popovídat, že došlo třeba i na usmíření
starých sporů, že pacient umíral v klidu a bez bolesti, a že rodina dokázala situaci zvládnout tak, že jí to do dalších dní spíše posílilo.

Chtěl bych takto alespoň symbolicky vzpomenout na všechny naše pacienty i jejich rodinné příslušníky a také na všechny naše
dobrovolníky a zaměstnance. Vám všem patří velká úcta a poděkování za to, že jste byli nebo stále jste součástí Domácího hospice
Vysočina.

V tomto zpravodaji vám nabízíme stručné ohlédnutí za naší dvacetiletou minulostí, ale především se dozvíte co děláme dnes a co
chystáme v nejbližší době. Uděláte mi velkou radost, pokud se i vy stanete součástí našeho příběhu.

Ing. Petr Hradil, ředitel Domácího hospice Vysočina

Dvacet let života Domácího hospice Vysočina je život celé generace. Dnes je z novorozence dospělý člověk, který na sobě pilně pracuje,
zvyšuje si kvalifikaci, profesionalitu, erudici, dává do svého konání celé své srdce. Překonali jsme dětské choroby a jako každý, po celý
svůj život, prožíváme časy dobré i ty těžké. Jdeme trnitou cestou, prožili jsme mnoho změn. Svoji výraznou stopu v organizaci zanechali
všichni její ředitelé. Těšíme se z každého posílení a posunu.

Velmi silné emoce provází uzavření života maminky, tatínka, syna, dcery, manžela, manželky, milovaného člověka. Uzavření života
doma, v kruhu a náruči nejbližších je poslední dar, který svým drahým můžeme dát. Tým složený z lékařů, sester, sociálních pracovníků,
psychologa a duchovního svojí empatií a citlivým přístupem dává v těchto těžkých časech nezbytnou podporu celé rodině.

Pro mě jako zakladatelku a předsedkyni správní rady je nejdůležitější, že jsme dokázali postupně zvyšovat počty rodin, v nichž ve vysoké
kvalitě vytváříme podmínky a umožňujeme odcházení a doprovázení v domácím prostředí. Motto „Na poslední cestě nebýt sám“ je náš
trvalý cíl, ke kterému směřuje celých 20 let veškeré naše úsilí.

Zdeňka Marková – zakladatelka, předsedkyně správní rady



Poslání
Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít doma až do konce života.

A to s podporou blízkých, s co nejmenším utrpením, s pocitem přijetí a smíření.

První dětský pacient
v Domácím hospici Vysočina
Rok 2019 byl pro Domácí hospic Vysočina rokem změny. Tým hospice začal poskytovat
domácí hospicovou péči nejen dospělým pacientům, ale i dětem. Psal se červen roku 2019
a tým hospice oslovila maminka 5 - leté Klaudinky (Pozn.: pro tento příběh použito fiktivní
jméno) s přáním, že by chtěla své dceři dopřát důstojný odchod v domácím prostředí ve
svém pokojíčku a se svojí rodinou.

Tým hospice právě prožíval svůj první společný teambuilding na chalupě v přírodě. O to
větší výzva to pro nás byla. Výjezd do terénu rovnou z chalupy. Na úvodní návštěvu vyjel
pan primář se zdravotní sestrou, po cestě ještě přistoupila dětská lékařka. Tým hospice se
seznámil s rodinou, s Klaudinkou a s jejím aktuálním zdravotním stavem. Nastavili jsme
plán péče a poskytli psychickou podporu celé rodině. Klaudinka byla zařazena do režimu
MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče). S rodinou jsme byli v denním kontaktu jak
telefonicky ( 2-3x denně), tak i osobně (lékař a zdravotní sestra). V průběhu péče jsme měli
několik akutních výjezdů. Po třinácti dnech naší péče Klaudinka v klidu zemřela ve svém
pokojíčku v objetí své maminky. Lékař i zdravotní sestra poskytli po úmrtí podporu celé
rodině. Pozůstalostní návštěvu uskutečnila dětská lékařka a poté i sociální pracovnice
hospice.

Péče o malou Klaudinku trvala třináct dní. Za tuto dobu jsme rodinu navštívili celkem
pětadvacetkrát, z toho čtyřikrát v režimu akutního výjezdu. Kromě péče o Klaudinku
zvládal tým hospice poskytnou péči dalším osmnácti dospělým pacientům.

Pro celý tým to byla první zkušenost s umírajícím dítětem. Oceňuji jeho profesionalitu,
jeho nasazení a chuť se takové výzvě postavit.

Anna Zelená, DiS. – vrchní sestra

Domácí hospic poskytuje:
odbornou paliativní léčbu, kterou vede zkušený lékař s atestací
z paliativní medicíny,

nepřetržitou dostupnost lékaře i zdravotní sestry - s možností
okamžitého akutního výjezdu k přijatému pacientovi,

zaučení rodiny a blízkých v pečování o nemocného - podávání
potřebných léků, manipulace s osobou na lůžku, pomoc při
podávání stravy atd.,

konzultace po telefonu,

služby psychologa, návštěva duchovního,

odborné sociální poradenství zahrnující doprovázení těžce
nemocného a jeho blízkých v náročné životní situaci,
informování o sociální pomoci a možnostech finanční
a hmotné pomoci,

odlehčovací službu – odlehčení rodině při péči o blízkou
osobu. Pracovníci domácího hospice zastoupí pečující osoby,
což jim dá prostor pro odpočinek, vyřízení si osobních
záležitostí, změnu prostředí atp.,

zapůjčení speciálních pomůcek, které ulehčí péči a zároveň
zvyšují komfort nemocnému a pomůcek, bez nichž by
propuštění domů bylo jen obtížně představitelné.

Většina lidí si přeje zemřít doma, v důvěrně známém prostředí,
v blízkosti svých příbuzných, partnerů. Ukazují to jak odborně vedené
průzkumy, tak se stačí zeptat ve svém vlastním okolí. A dost možná
i sám sebe. Že je domácí prostředí vhodné pro poslední dny života, si
myslí dokonce více zdravotníků než „obyčejných“ lidí.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je organizací, která
dokáže pomoci toto přání a doporučení naplnit.
A to jak odborně, tak lidsky a duchovně.
Domácí hospic Vysočina je zdravotnické zařízení, které poskytuje
mobilní specializovanou paliativní péči - to znamená, že dokáže
zajistit kvalitní a důstojný zbývající čas života člověku v jeho
domácím, důvěrně známém prostředí. Hospic doprovází těžce
nemocné a umírající a pomáhá jejich rodinám a blízkým zvládat toto
nesnadné období.

Náš tým je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků,
pečovatelů, psychologů a duchovních, a je klientům k dispozici
nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. je profesionální, stabilní organizací
poskytující hospicovou péči v okrese Žďár nad Sázavou, uznávanou
klienty i odborníky pro vysokou kvalitu služeb a lidský přístup. Služby
poskytuje v souladu se Standardy mobilní specializované paliativní
péče. Je členem Fóra mobilních hospiců.

Domácí hospic – popis činnosti
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20 let Milníky
2000
Únor 2000 založení Hospicové Hnutí Vysočina – o.s.

Předseda: Vojtěch Zikmund

Zakladatelé: Mgr. Eva Havlíková, Anna Janů, MUDr.Eva
Pelikánová, MUDr.Rostislav Stríž a Vojtěch Zikmund

Členská základna: 8 členů

Dobrovolnická služba při doprovázení umírajících na cestě
životem

Osvěta k problematice umírání – pořádání přednášek, články
do novin, rozhlasu

2001
Nová formulace cílů činnosti HHV

Cíle HHV: Práce s dobrovolníky, osvěta hospicové péče,
doprovázení umírajících

Koncepce práce s dobrovolníky

Zahájení spolupráce d Domovem důchodců Mitrov

Podpora činnosti HHV Nadace Roberta Bosche a Nadace Dagmar
a Václava Havlových

Podpora ze strany dárců

2002
První zaměstnanec HHV – Vojtěch Hrouda

Předseda: Vojtěch Hrouda

Cílové skupiny HHV – definovány na tzv. DVUR: Dobrovolníci,
Veřejnost, Umírající, Rodina

Přípravné kurzy pro nové dobrovolníky

Vzdělávání dobrovolníků, stáže, kurzy

Hospicové večery – ve spolupráci s Novoměstskými sociálními
službami

Zahájení spolupráce s Léčebnou na Buchtově kopci –
poskytování dobrovolnické hospicové služby

Zahájené čerpání grantů a dotací

2003
Projekt na rozvoj komplexní hospicové péče na Novoměstsku:
Poradna HHV, Půjčovna zdravotnických pomůcek

Otevření Poradny Alej – podpora nemocným a jejich blízkým,
truchlícím pozůstalým

Podílení se na přípravě publikace Průvodce dobrovolnictvím pro
neziskové organizace

Kurz Hospicové péče pro budoucí dobrovolníky

Pro další koncepci v práci HHV velmi podnětná spolupráce
s německým spolkem Hospiz - AG a farářem Ingo Sperlem, který
inicioval sbírku na zakoupení auta pro HHV.

2004
Budování týmu pro poskytování domácí hospicové péče HHV
ve složení: koordinátor doprovázení, lékař, zdravotní sestry,
koordinátor dobrovolníků, spolupracující profese (duchovní,

psycholog, fyzioterapeut, dobrovolníci)

První služební automobil

Otevření půjčovny zdravotnických pomůcek

2005
Rodinný pokoj v LDN Buchtův kopec – vybudování

Komunitní model paliativní péče – založen na spolupráci
stávajícího zdravotnického zařízení a Střediska hospicové péče
(HHV)

2006
Předseda HHV: Iva Kondýsková

Stáváme se samozřejmou součástí sociálních služeb
Novoměststka, Ždárska a Bystřicka

V týmu zdravotní sestra na plný pracovní úvazek

2007
Zřízení Střediska hospicové péče – SHP

Zahájení spolupráce s Domem klidného stáří ve ŽnS.

Vstup do Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Zahájení jednání s nově vytvořenými skupinami se zájmem
o hospicovou práci na Jihlavsku a Telčsku

Plán vytvoření SHP v Jihlavě

Předseda HHV: Vojtěch Zikmund

Ředitelka SHP: Iva Kondýsková

2008
Jednání s Krajským úřadem v Jihlavě o koncepci hospicové péče
v kraji Vysočina

Zřízení Střediska hospicové péče v Jihlavě

Sociálně aktivizační služby pro onkologicky nemocné – Denní
stacionář v Jihlavě

2009
Předseda HHV: MUDr. Eva Pelikánová

Ředitel SHP: Ing. Petr Havlíček

Zpoplatnění služeb – změna v registraci služeb na Domácí
hospicová péče – odlehčovací služba

Činnost: poskytování sociálních a zdravotních služeb

2010
Rozšíření nabídky služeb SHP: Domácí hospicová péče, Rodinný
pokoj (LDN Bk), Poradna Alej (NMnM), Sociálně aktivizační
centrum pro onkologicky nemocné (Jihlava), Odlehčovací služby,
Domácí zdravotnická péče

Předseda HHV: Zdeňka Marková

Ředitel SHP: Ing. Petr Havlíček

Ukončení činnosti Sociálně aktivizační služby pro onkologicky
nemocné v Jihlavě – dále SHP v Jihlavě poskytuje domácí
hospicovou péči.



2011
Uzavření Léčebny pro dlouhodobě nemocné Bk. – uzavření
Rodinného pokoje – na konci roku 2011

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb s pozitivním
výsledkem.

Na pozvání J. Dočkala a představitelů hospice Omega vyjela
skupina členů HHV na přátelskou a informativní návštěvu do
Lucemburska.

2012
Otevření 2 rodinných pokojů v nemocnici NMnM

Zahájení spolupráce s Českou společností paliativní medicíny.

2013
Transformace organizace na obecně prospěšnou společnost
k 27. 8. 2013

Nový název: Domácí hospic Vysočina, o.p.s.

Inspekce kvality poskytování sociálních služeb s pozitivním
výsledkem.

Úspěšné výběrové řízení na úhradu poskytované zdravotní péče

2014
Otevření nové pobočky DHV ve Velkém Meziříčí

2015
Získání grantů na rozvoj fundraisingu, public rellations, strategie
a vzájemné spolupráce – Nadace Avast

2016
Přestěhování sídla DHV na Vratislavovo náměstí v NMnM

Podílení se na založení Fóra mobilních hospiců - členství

Vystoupení z členství Asociace poskytovatelů hospicové
a paliativní péče

Zapojení se do pilotního programu mobilní specializované
paliativní péče VZP

První ročník Běh pro hospic ve Velkém Meziříčí

2017
Ocenění NEZISKOVKA ROKU v kategorii střední neziskovka.

Pokračování v pilotním programu mobilní specializované
paliativní péče VZP – ze kterého vyplynuly: Změny ve vedení
dokumentace, činnost multidisciplinárního a lékařského týmu,
vykazování a kódování poskytnutí zdravotnických výkonů

Posílení týmu o lékaře a zdravotní sestry

2018
Ředitel: Petr Hladík od 1. 4. 2018

Uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami

Grantový program Nadace Avast – Spolu až do konce – zvýšení
povědomí o paliativní péči v nemocnicích a domácím prostředí

Pouť na Říp – fundraisingovo osvětová pouť ředitele Petra
Hladíka

2019
Patronkou organizace se stala Martina Sáblíková

1. ročník Běhu pro hospic v NMnM

Vojtěch Zikmund – ocenění pečovatel roku

Pouť do Vídně - fundrisingovo osvětová pouť ředitele Petra
Hladíka

První dva vlastní lékaři hospice na hlavní pracovní poměr

První dětský pacient

Zahájení poskytování paliativní péče v domovech pro seniory

2020
Ředitel Petr Hradil

Ředitel pro vnější vztahy – Petr Hladík
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Vojto odkud si k nám do Nového Města přišel?
Jsem vyučený knihkupec. Knihkupcoval jsem už na Vsetíně, pak
v Praze a pak přišlo v devadesátém roce rozhodnutí odejít s dětmi z
rušné Prahy na nějaké klidnější místo. Různými cestami jsme se
dostali do Nového Města. Znal jsem ho do té doby jen z Branek, bodů,
vteřin, když se tu jednou za rok konala Zlatá lyže. Jinak jsem o něm
nevěděl nic, nikdo z nás tu předtím nikdy nebyl. Najednou jsme tady
byli a já jsem založil prodejnu knih. Pár let to šlo, pak už ne.
Z knihkupectví se stalo spíše knihkupení, podnikání mě vysálo, tak
jsem toho nechal a přemýšlel, co dál. Dostal jsem se do sociální
oblasti, začal jsem pracovat v domově seniorů v Mitrově. Moc se mi
tam líbilo, pracovně mě to velmi bavilo, ale měl jsem to
komplikované s dopravou. Získal jsem pak půl úvazku v domě
s pečovatelskou službou v Novém Městě a půl úvazku ve žďárském
Domě klidného stáří.

Tam už se rodila myšlenka založit hospic?
Ještě když jsem byl na Mitrově, jezdil jsem na rekvalifikační kurzy
pořádané Diakonií. Jeden den se nám věnovala zakladatelka
hospicového hnutí v České republice doktorka Marie Svatošová. V té
době se otevíral lůžkový hospic v Červeném Kostelci a další se
dokončoval v Litoměřicích. Bylo to v pátek, jel jsem vlakem domů a
šrotovalo to ve mně, uvědomoval jsem si, že je to úžasné, že někde
pro ty umírající takové zařízení mají. Uvědomoval jsem si, že přece

lidi neumírají jen v Kostelci a Litoměřicích, ale i na Vysočině a že by
bylo dobré něco takového mít i tady.

Myšlenka určitě skvělá, ale uvést ji do života je
nepředstavitelně obrovské množství práce.
Hned druhý den ráno v sobotu jsem se pozval na snídani ke
kamarádce doktorce Evě Pelikánové, se kterou jsme o takových
věcech různě debatovali už dříve. Dostali jsme se k dalším osobám,
které měly podobnou myšlenku, to byl pan doktor Strýž a zdravotnice
paní Havlíková. V této sestavě jsme se začali scházet. Založili jsme
občanské sdružení Hospicové hnutí Vysočina, aby byl nějaký základ
pro další postup. Pracovali jsme na stanovách, přidávali se k nám
další lidé. První myšlenka byla budovat kamenný hospic, ale protože
ve spádové oblasti už vznikal hospic v Rajhradě, ministerstvo by sem
nedalo peníze. Tak jsme začali přemýšlet o terénní službě.

Dnes je hospic organizace, ve kterém pracuje nebo
spolupracuje dohromady asi šest desítek lidí.
Nedokážu si představit, jak se to podařilo rozhýbat.
První viditelná činnost bylo vytvoření skupiny dobrovolníků, kteří
měli chuť pomáhat, pracovat s nemocnými starými lidmi, ale neměli
zkušenosti. Tehdy jsme se domluvili a začali jsme jezdit na návštěvy
do domova seniorů v Mitrově.

Síla myšlenky a společného úsilí
Rozhovor se zakladatelem DHV Vojtěchem Zikmundem

Dobrovolníci a zaměstnanci
Dobrovolníci

Zaměstnanci
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Pak se podařilo získat prvního zaměstnance, kterým byl Vojtěch
Hrouda. Je systematik, umí se pohybovat ve světě grantů a dotací,
potom Iva Kondýsková, která je povahou blíže k praxi v terénu, takže
už dokázala chodit k lidem do domácností. K ní se přidala Milena
Petrová, která do té doby byla ve zmíněné dobrovolnické skupině.
Pro mě jako otce zakladatele tohle byli ti Tři králové, kteří to rozjeli
a uvedli do života. Byl v tom obrovský kus dobrodružství, nevěděli,
do čeho jdou. Ale měli pro tu práci otevřené srdce, dávali do toho
sebe.

Jak jste začátky financovali?
V té době začaly postupně fungovat systémy dotací a grantů. Také
díky tomu jsme mohli začít chodit do prvních rodin. Další zásadní
věc byly první nákupy pomůcek, které jsme mohli začít půjčovat do
domácností pacientů. Postupně začali přibývat další lidé,
zdravotníci, finanční manažer a další, stala se z toho skutečná
funkční organizace.

Kde jste měli první zázemí?
První kancelář byla v domě s pečovatelskou službou. Následně se
podařilo vyjednat prostory v areálu novoměstské nemocnice.
Relativně nedávno, asi před čtyřmi roky, se hospic nastěhoval do
současných prostor v centru Nového Města.

Na jaká největší úskalí v době vzniku vzpomínáš?
Hospic tady byl skutečnou novinku nejen pro laickou veřejnost, ale
i pro odborníky a administrativu. Nebylo žádné legislativní ukotvení,
všechno se šilo horkou jehlou. Definice domácí hospicové péče
legislativně neexistovala, hospic byl veden jako poskytovatel sociální
služby. Vznikaly neskutečné situace, kdy nás přijeli kontrolovat na
odlehčovací služby, zkoušeli nás a až potom zjistili, že děláme něco
úplně jiného. Lidsky ty úřednice krajského úřadu byly úžasné,
vstřícné, zároveň ale musely dostát svému řemeslu a liteře zákona.
Nebylo to někdy jednoduché.

Když porovnáš obecné povědomí o hospicové péči
v době vašich začátků se současnou situací, posunuli
jsme se jako společnost někam?
Je to velmi zřetelné. Když hospice začínaly, museli jsme odhrnout
jakousi oponu, kterou se tady podařilo v předchozích letech
zatáhnout v tom, že smrt neexistuje. Lidi umírali, ale nikdo vlastně
nevěděl, kdy a kde. Dřív bylo běžné, že se lidé narodili a zemřeli
doma, ale postupně se začali „ztrácet“ někde v nemocnicích za
nějakou plentou, a to s jakousi rouškou tajemství. Smrt, součást
lidského života, byla odlidštěna… Myslím, že díky činností hospiců,
i toho našeho tady v regionu, se tuto oponu podařilo jestli ne
strhnout, tak určitě rozhrnout. Ostatně naše první aktivity v úvodu
byly ve vzdělávání veřejnosti. Dělali jsme tzv. hospicové večery, kam
jsme zvali zajímavé osobnosti a téma umírání se dařilo postupně
přibližovat. I ti, kdo se neúčastnili, tak nějakým způsobem „zavadili“
o informaci, že se něco děje, že se o něčem mluví.

Než se posune názor společnosti na cokoliv někam
dál, dá to dost práce. Asi jste si v minulosti na svoji
adresu vyslechli leccos.
To je jednoduché. Co neznáme, toho se bojíme, tak to máme od
přírody. A dříve těch informací veřejnost tolik neměla. A tak jsme
o sobě občas něco nepěkného slyšeli. Pro nás je ale velmi důležitý
přístup také odborné veřejnosti, třeba v nemocnicích.

Dřív na nás koukali trochu skrz prsty: hele, sekta. Dnes jsme
přijímání jako součást, už se o hospicových službách ví, už jsou tu
zkušenosti a vztahy, které tu práci umožňují dělat na úrovni.

To je posun společenský. Je dnes tato práce
jednodušší i z technického hlediska?
Můžu mluvit jen za svůj obor. Pomůcky jsou určitě lepší. Konkrétně
třeba postele byly těžké, těžko se s nimi manipulovalo, neměly takové
možnosti. Ne, že by dnes byly lehké, ale jsou lehčí, lépe se s nimi
manipuluje, mají větší možnosti. To samé platí pro další pomůcky.

Co je nejnáročnější přímo v praxi u pacienta?
To je velmi individuální. Často si lidé myslí, že jsme nějak užiteční jen
v tom posledním okamžiku, ale skutečnou snahou hospice je zajistit
maximální kvalitu zbývajícího života, to většinou nejsou hodiny, ale
často týdny i měsíce. Je důležité dát člověku jistotu, že je doma,
je o něj postaráno a nemusí se bát.

Nevím, jestli je to správně nebo není, ale když jsme do péčí jezdívali,
díl energie se věnoval pacientovi, ale možná mnohem větší díl rodině.
Ta o toho člověka pečuje pořád, od rána do večera a od večera do
rána, i když my tam nejsme. Oni musí být v pohodě, protože když
pečující není v pohodě, tak celou péči doma můžeme zabalit …
Je důležité umět je dobře podpořit, dodávat informace a energii, aby
to zvládali.



Přidejte se k nám
Rozhovor s patronkou organizace Martinou Sáblíkovou

Rodačka z Nového Města na Moravě, rychlobruslařka Martina
Sáblíková se stala patronkou Domácího hospice Vysočina. Na příští
tři roky je tváří projektu Podpora paliativní péče – zvýšení
dostupnosti domácí specializované paliativní péče.

Martino gratulujeme k Vašim úžasným úspěchům
zimní sezóny 2019/2020 – jak se dnes máte?
Děkuji moc, byla to krásná a nervy drásající sezóna. Mám se celkem
dobře. Už pozvolna opět trénuji.

V loňském roce jste se stala patronkou Domácího
hospice Vysočina. Co Vás k této spolupráci vedlo?
Upřímně za prvé, že jsem se ještě nikdy neangažovala do ničeho
podobného. A za druhé, že mě naplnění práce Domácího hospice
Vysočina dává smysl.

Čím Vás činnost Domácího hospice Vysočina nejvíce
zaujala?
Víte, někdy se prostě těžce smiřujeme s tím, že nám nejbližší odchází.
A pokud chceme, aby i poslední dny trávili tam, kde jim je nejlépe,
což je doma, tak lidi z Domácího hospice Vysočina potřebujete. A
mně je velice sympatické, že díky těmhle lidem taková možnost
existuje i u nás na Vysočině.

V čem spatřujete smysl vzájemné spolupráce?
Tady asi nejde moc o smysl…ten je asi jasný. Chtěla bych nebo přála
bych si, aby moje tvář pomohla (jakkoliv) otevřít nové příležitosti
k podpoře Domácího hospice Vysočina. K podpoře týmu pracovníků,
kteří zde pracují, a v neposlední řadě k zakoupení přístrojů
a vybavení potřebných k jejich práci.

V loňském roce jste se aktivně zapojila do projektu
Běh pro hospic v Novém Městě na Moravě - jak se
Vám tato akce líbila?
Byla to super akce se skvělými lidmi. Byla jsem na takové akci poprvé
a příjemné mě to překvapilo. Ti lidé mají srdce na správném místě.

Blíží se letní prázdniny, můžete nám prozradit jaké
budou pro Vás? Na co se těšíte?
V této době je těžké myslet na to, jaké budou nebo nebudou
prázdniny. Doufám, že se situace uklidní nebo zvládne a všechno se
vrátí do „normálu“ . Určitě se ale těším na sluníčko :-) a na společnou
akci pro Domácí hospic – kdy společně poběžíme pro dobrou věc!

Martina Sáblíková z akce – Běh pro hospic 2019

Vojto, stal jsi se Pečovatelem roku 2019. Jsi zřejmě
první muž s tím titulem, dosud si pro tuto cenu
chodily pouze ženy, dokonce snad mužská kategorie
dosud neexistovala. Co na získání tohoto titulu
říkáš?
Slovy velkého českého klasika je to taková pěkná tečka za tím mým
případem… Nominovala mě snacha. To je úžasné, když takhle starý
muž vidí, že slovo tchán není pro mladé strašák (smích). Moc si toho
vážím.

Ty jsi byl vítězem od okamžiku, kdy se nominace
zveřejnila. Strhla se vlna podpory, vzkazů, „lajků“
a hlasování. I kdybys tu cenu nedostal, tak Ti stovky
lidí daly najevo, jak Tě mají rádi. Jak jsi to prožíval?
To člověka samozřejmě potěší. Na druhou stranu jsem stydlín, tak
jsem si říkal, jestli ze sebe nedělám moc velkou hvězdu, kterou
nejsem. Práce v sociálních službách není v tom dělat ze sebe hvězdy,
ale tu práci prostě dobře odvést. A abychom nezapomněli, že jsme
lidi, máme srdce a mozek …

Dojalo Tě to?
Moc. Zvláště tam na vyhlašování. Paní Maciuchová četla příběhy
těch žen kolem mě, tak jsem to poslouchal a říkal si, že se jim vůbec
nemůžu rovnat. No a pak četla mě, měl jsem úplný třes (smích). A pak
řekli moje jméno…

Co na to snacha?
Ta byla šťastná. Byla tam se mnou, byla tam i moje nejstarší sestra

a naše maminka, také to pro ně bylo moc hezké.

Sám jsi řekl, že ta cena je tečkou za tvojí praxí
v sociálních službách. Vnímáš to také jako svého
druhu poděkování za vytvoření hospice, z myšlenky
ve vlaku cestou ze školení, do podoby skutečné
existující organizace?
Rozhodně. Nicméně vznik hospice zdaleka není jen moje zásluha. Ale
protože jsem u základů byl, tak to vnímám bytostněji, mám ten
hospic v sobě hodně prorostlý. Jsem moc rád, že i tímto jsem pomohl
Domácí hospic Vysočina trochu zviditelnit.

V tom ocenění vidím odraz práce v sociálních službách celkově.
A vlastně i v tom knihkupectví. Je to byznys, ale také je to práce
s lidmi. Mě to naplňuje, pro mě je velmi důležité být mezi lidmi.

Před Tebou je penze. Budeš ještě spolupracovat s
hospicem, nebo jsi už odevzdal klíče? Ať obrazně
nebo doopravdy.
Klíče jsem už odevzdal. Doopravdy. Ale vyslal jsem signál, že když
bude potřeba a zájem, budu rád dál k dispozici.

Jak hodláš trávit volný čas?
Pořídil jsem si diář. A jako každý správný důchodce jsem velmi
vytížený a diář už mám úplně popsaný. Vážně, když jsem pracoval,
času na rodinu bylo opravdu málo. Teď se chystám splatit dluhy
synům a jejich rodinám a budu se také vracet do Vsetína navštěvovat
maminku. To jsou plány, které bych nechtěl zanedbat. A když se
najde chvilka na procházku s foťákem, budu šťastný.



Děkujeme
Za 20 let činnosti získal Domácí hospic Vysočina velké
množství podporovatelů, ať už z řad jednotlivců nebo
společností a firem. Nesmírně cenná je i dobrovolnická
pomoc, díky které byla činnost organizace zahájena, a je
i nadále vítaná a potřebná. Osobní přístup, nadšení, lidskost
a důvěra jsou neocenitelnými hodnotami, které nás
posouvají stále dál v našem poslání. Každé podpory si
nesmírně vážíme a nebereme ji jako samozřejmost.

Příjmy rozpočtu organizace jsou poskládány z úhrad
zdravotních pojišťoven, dotací Kraje Vysočina a dalších
zdrojů. Proto je pro nás důležitá podpora od individuálních
i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací.
Důležitou součástí zdrojů financování jsou příjmy z vlastní
činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí. DĚKUJEME všem,

kteří společně s námi již 20 let pomáhají tam, kde se lidské sny
stávají realitou.

V Domácím hospici Vysočina pracují lékaři, zdravotní sestry,
sociální pracovníci a další odborníci. Za 20 let pracovalo
v organizaci mnoho lidí, kteří společně naplňovali cíle, vize
a poslání. Díky těmto lidem jsme se stali předním
poskytovatelem Domácí hospicové péče v Kraji Vysočina.
Velké poděkování patří všem pracovníkům, kteří v organizaci
pracovali a stále pracují.

Děkujeme patronce Martině Sáblíkové a ambasadorovi Radku
Jarošovi, kteří vložili svoji důvěru v nás a rozhodli se Přidat se
k nám!!

Pracovníci hospice jsou andělé
Naďa Svoboda - příběh psaný srdcem

Ležím v posteli. Už několik dní jsem jako v mlze. Každý den za mnou
chodí cérenka, posadí se na kraj postele, povídá si se mnou,
namasíruje oteklé nohy, hlídá můj neklidný spánek. Vystřídá ženu,
která si potřebuje odpočinout od náročné péče. Včera tady za mnou
byl někdo na návštěvě, prý sestra… Nevím, nepoznal jsem ji.
Morfiové náplasti a kapačky s koktejlem proti bolesti zabírají
bezvadně. Necítím bolest, necítím strach, necítím vlastně ani to, že
ještě žiju. Vlastně. Umírám. Je to zlé. Pro mne, pro ženu.

Zůstane tady na všechno sama. Smiřuje se s tím pomalu, chuděrka.
Těžko se mi odchází …

Je nedělní ráno 7. srpna, pro nás jako by se přestal točit svět. Po kruté
nemoci zemřel maminčin manžel, náš Pepa. Jeho odchod byl
očekáván. Po maminčině telefonátu, kdy mi s pláčem sdělila, že
Pepík už nedýchá, sedáme s manželem do auta a za deset minut jsme
na místě.

Čas se natahuje jako med a obaluje tělo ochranným kokonem.
Je třeba stanovit si priority – co zařídit nejdřív a kdy je čas na
truchlení.

Ukládáme Pepu do polohy na záda, ruce zkřížíme na prsa
a obinadlem obvážu hlavu tak, abych přitáhla spodní čelist k horní
– pusa tak zůstane zavřená. Zatlačím také oči. Celé tělo přikryjeme
pokrývkou a v místnosti vypneme topení. Lékař při určení smrti musí
vidět posmrtné změny (ztuhlost, skvrny), měl by přijet asi do pěti
hodin od úmrtí. Praktický lékař mi telefon nezvedá, volám další číslo,
které mě napadá – mobilní hospic, který nám v posledních týdnech
pomáhal. Tam mi děvčata poradí telefonní číslo na lékaře
v nemocnici, který úmrtí potvrdí. Sestřička mě ujišťuje, že paní
doktorka během dopoledne přijede.

Asi za hodinu u plotu zastavuje bílé auto s logem hospice. Zároveň
přijíždí i moje prvorozená dcera. Společně se přivítáme objetím,
děvčatům uvaříme kávu a jdeme umýt, oholit a obléknout
zemřelého. Vše probíhá důstojně a s láskou.

Pomáháme mamince uklidit to nejnutnější, složíme půjčenou postel.
Pak už jen sedíme a vstřebáváme to, co se právě událo. Je to těžké,
bolavé, smutné. Pepíkovi už je dobře. Už nemá žádné strachy, obavy
a ty nesnesitelné bolesti.

Maminka chce být sama, odjíždíme domů. Končí se týden, někdo má
hezkou sluníčkovou neděli, nám se země zatřásla pod nohama.

Člověk si nepřipouští, že právě v jeho rodině by mohla někoho potkat
taková věc jako je nevyléčitelná nemoc. Je to okamžik, kdy se ukáže,
jak moc dokážeme být pokorní. Tady nejde bojovat a nejde předtím
ani utéct. Jediná věc, kterou lze, je přijmout to všechno. A užít si
poslední měsíce, týdny, dny společně. Dát dohromady vztahy, říct
slova, které ostych nedovolil vyslovit nahlas. Nenechávat nic na zítra,
protože žádné zítra už nemusí přijít. Ani zdravý člověk samozřejmě
nemá jistotu dalšího rána, ale to si téměř nikdo nepřipouští. Až ve
světle nemoci je stín smrti zřetelný. Hlavou běží myšlenky, proč se
tohle stalo právě nám. Proč stejná nemoc jako u staré babičky, která
zemřela půl roku před tím. Hlavou běží milion otázek. Jak zajistit,
aby náš človíček mohl zemřít doma? A tak se do našeho slovníku
dostává slovo HOSPIC. Zvláštní, jak v čase mění emoční odezvu. Na
začátku strach z konce, odpor, uzavřenost. Na konci láska, vděčnost,
otevřenost.

Jak nám pomohl domácí hospic Vysočina:
Lidé z Hospice - to jsou pro nás andělé. Díky nim jsme mohli našemu
človíčku poskytnout potřebnou péči tak, aby mohl zemřít doma, tam
kde to měl rád, kde to důvěrně znal, v klidu a pokoji. Hospic nám
poskytl k zapůjčení polohovací postel a kyslík, pomohl radou,
praktickou péčí, k dispozici byli sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin
denně. Kdykoli bylo třeba, přijeli na zavolání. Ošetřili zmožené tělo,
pohladili úsměvem bolavou duši.



Slavíme společně a proto - Přidejte se k nám
pozvánka na blížící se akce
Budeme rádi, když se přidáte k Domácímu hospici Vysočina a stanete
se součástí organizace, která již dvacet let pomáhá umírajícím a
podporuje jejich rodiny. Pokud se tak rozhodnete, zaregistrujte se na
našem webu a vyberte si, zda se chcete stát dárcem, a nebo
dobrovolníkem.

Zde je přehled akcí, které pro vás v nejbližší době chystáme.
Podrobnosti k akcím naleznete na našem webu.

Cesta na Sněžku
3. - 11. srpna 2020

Petr Hladík se spolu se svými přáteli vydává na další cestu, díky které
chce získat peníze na podporu Domácího hospice Vysočina. Přidejte
se k jeho výzvě. Můžete vystoupit na Sněžku spolu s ním, a nebo jej
podpoříte virtuálně.

Prázdniny s hospicem
červenec - srpen 2020

V průběhu prázdnin chceme do všech obcí v okrese Žďár nad Sázavou
doručit obálky s našimi propagačními materiály, zpravodajem a
poděkováním za podporu a důvěru. Vaším úkolem bude obálku
doručit starostovi obce, kterou si sami vyberete, a požádat ho, aby
materiály vyvěsil.

Zeď - Než umřu tak bych si přál
červenec - srpen 2020

Po celé prázdniny bude na Vratislavově náměstí v Novém Městě na
Moravě stát vzpomínková zeď, která je inspirovaná celosvětovým
uměleckým projektem Before I Die. Ten vyzývá lidi, aby přemýšleli o
své smrtelnosti a vážili si věcí, na kterých jim záleží. Tato zeď bude
na náměstí k tomu, aby vás informovala o činnosti Domácího
hospice Vysočina a vyzvala vás k zapojení se do projektu. Na zdi
budete moci sami zanechat váš vzkaz nebo přání na dané téma:
Než umřu, tak bych si přál ... Before I Die. Vaše napsané vzkazy bude
možné s námi sdílet na Facebooku a Instagramu #hospicvysocina

Virtuální běh s Martinou
Sáblíkovou patronkou Domácího
hospice Vysočina
15. - 29. 8. 2020

Oslavte společně s námi 20 let činnosti Domácího hospice pohybem -
zapojit se může úplně každý, zvolit délku a obtížnost trasy dle
vlastního rozhodnutí a zápalu. Letošní Běh pro hospice bude kvůli
omezením poněkud výjimečný. Rozhodli jsme se nepořádat
hromadný běh, ale motivovat každého, aby běžel pro hospic
individuálně. Termín běhu bude od 15. do 29. srpna 2020. Stačí se
pouze zaregistrovat: https://www.behyprohospice.cz/ . Po zaplacení
startovného, které je pro všechny stejné: 250,- Kč, obdržíte na email
diplom a další instrukce. Na Vratislavově náměstí v NMnM na Vás
bude od 15.8. do 29.8. čekat startovní brána s fotografií Martiny

Sáblíkové v životní velikosti ( fotografie), kde si můžete udělat
startovní fotografii na památku, a tu s námi sdílet.

Koncert Hradišťanu
23. 8. 2020 od 16:00 v Horácké galerii

Slavnostní koncert ke 20. výročí Domácího hospice Vysočina. Přijďte
společně s námi prožít příjemné nedělní odpoledne, za doprovodu
ojedinělého seskupení HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica s vysokou
uměleckou a interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým
záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel
zejména z lidové tradice. Více informací na www.hradistan.cz.
Výtěžek podpoří právě naši organizaci, která pomáhá nevyléčitelně
nemocným a podporuje jejich rodinné příslušníky. Svoji účastí tak
darujete Domácímu hospici Vysočina krásný dárek k 20.
narozeninám. Předprodej vstupenek bude v Informačním centru v
Novém Městě na Moravě. Cena vstupenky činí: 500 Kč.

Papučový den
7. října 2020

Přidejte se k nám na Papučový den, který letos připadá na 7. října.
Stačí, když si obujete papuče, vyfotíte se a budete sdílet na našem
webu, facebooku a instagramu.

Vysaďte s námi alej
říjen - listopad 2020

20. výročí Domácího hospice bychom si rádi připomněli vysazením
aleje dvaceti stromů v Novém Městě na Moravě. Kromě skutečné aleje
chceme vysadit také virtuální alej. Každý bude mít možnost si
prostřednictvím našeho webu koupit virtuální strom, někomu ho
věnovat, případně napsat krátký příběh o člověku, kterému strom
věnuje.
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Domácí hospic Vysočina pomáhá lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít
doma až do konce života. A to s podporou blízkých, s co nejmenším
utrpením, s pocitem přijetí a smíření.

Díky vytrvalé pomoci dárců a dobrovolníků poskytujeme
profesionální zdravotní a sociální služby už dvacet let.

Staňte se naším dobrovolníkem
registrace na webu hospicvysocina.cz/dobrovolnici
nebo na emailu: dobrovolnici@hospicvysocina.cz

Staňte se naším dárcem
přispějte na účet veřejné sbírky
jednorázovou či pravidelnou měsíční platbou
č.ú.: 30015-3364497349/0800 - variabilní symbol 2020.
Veřejná sbírka je povolena Krajem Vysočina pod číslem KUJI 36626/2018 (OE 28/2018 Vo)

Velmi si vážíme každého, kdo je ochoten věnovat finanční

příspěvek nebo svůj čas. Jsme za tuto pomoc moc rádi.

Pomáhá nám a zároveň nás posiluje v tom, že víme,

že když je potřeba, tak se máme na koho obrátit.

www.hospicvysocina.cz
Martina Sáblíková

patronka projektu Podpora paliativní péče
- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

Na poslední cestě
nebýt sám
Na poslední cestě
nebýt sám
Přidejte se k nám.
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