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BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem

Mimořádné vydání – Domácí hospic v Lysé nad Labem

Milí farníci, v horkých letních dnech píši tento úvodník pro náš farní
zpravodaj (občasník) – zcela specifické číslo, zaměřené na domácí hospi-
covou službu. I při této příležitosti do naší farnosti zavítá 20. září tohoto
roku Em. Miloslav kardinál Vlk, aby tomuto našemu dílu požehnal. Vět-
šina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce
žili pokud možno tak jako dřív, mezi věcmi, které nás životem provázely,
a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Chceme pít svůj čaj, hledět
na květiny, které jsme vypěstovali, jíst na svém talíři, užít své ubývající
síly k povídání si s těmi, které máme nejraději. Máme strach z neosob-
ního prostředí nemocnic a z toho, že mnoha našim drobným a velkým
trápením nebude rozuměno.

Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je
i strach z toho, že to nejde: Pacient se bojí, že bude na obtíž, rodina má
obavy, že péči nezvládne.

Ve světě se již mnoho let snaží tuto situaci řešit mobilní hospice. Jsou to týmy odbor-
níků, kteří chodí za pacientem a jeho rodinou a jsou jí odborně k dispozici. Organizovány
jsou rozličným způsobem, ale idea je stále tatáž – umožnit dobrý a důstojný konec života
v domácím prostředí. V naší zemi se na mnoha místech dává tato idea dohromady, a i v naší
farní obci vzniká podobný tým odborníků. Zatím však tato služba není součástí zdravotnic-
kého systému, je těžké sehnat na ni peníze, protože není hrazena z veřejného zdravotního
pojištění. Proto všichni zainteresovaní pracují v ovzduší veliké nejistoty, upřímného nad-
šení pro věc a obětavosti, pohybují se mezi únavou a nadějí. Proto vás prosím i z naší strany
o podporu modlitbou i možnostmi, které máme… V naději Váš otec Pavel P. ECLJ

Jak to všechno začalo?
Zhruba před rokem a půl se zrodila myšlenka zří-
dit domácí hospic pro obyvatele Lysé nad Labem
a okolí (cca do třiceti kilometrů) – a v květnu tohoto
roku vzniklo sdružení Domácí hospic Nablízku, z. ú.
Jeho zakladatelky jsou Bohunka Urbanová, Pavlína
Furgaláková, Gabriela Skružná a Kajetána Ternbachová. Bohunka Urbanová a Pavlína Fur-
galáková říkají, že čím víc o této službě mluví mezi lidmi, tím víc slyší o její potřebnosti.
A to jednak ze strany lidí, kterým nedávno zemřel někdo blízký, ale i ze strany nemocnic.
Pavlína Furgaláková doplňuje, že domácí hospic bude spolupracovat i s nemocnicemi a po
domluvě s personálem, pacientem i jeho blízkými, budou schopni umírajícího převzít do
péče.
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V současné době má hospic k dispozici všechny potřebné specialisty, od Městského
úřadu v Lysé získal prostory (za symbolický pronájem), má své číslo účtu i webové stránky
a chystá veřejnou sbírku. K tomu, aby mohl začít provozovat služby a pomáhat umírajícím,
už zbývá jediné: získat registraci poskytovatele domácí zdravotní péče a mít dostatek pro-
středků na plat pro zdravotní sestru. „K registraci potřebujeme mít zdravotnické vybavení
cca za 100 tisíc korun, které musíme nejprve získat formou darů,“ říká ředitelka Pavlína
Furgaláková. Pomoci lze nejen finančně, ale také darovat konkrétní vybavení. O tom, kdy
skutečně začne domácí hospic provozovat své služby, tak může rozhodovat i každý z nás,
svými dary.

Číslo účtu Domácího hospice Nablízku, z. ú., je 230 0803840/2010 u Fio banky

Co je to domácí hospic? Službu těžce nemocným a umírajícím poskytují kamenné
hospice, ale je možné nabízet ji také doma. Domácí hospi-

cová péče je poskytována týmem, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice,
psychologové, ale také kněží a dobrovolníci. Zaměřuje se na lidi v terminálním (konečném)
stádiu života, kteří vědí, že umírají a všechny možné léčebné prostředky byly již vyčer-
pány. Jedná se tedy především o úlevu od bolesti. Pomáhá nemocným, aby mohli strávit
zbytek života doma, mezi svými blízkými, v prostředí, kde se cítí bezpečně, s lidmi, které
mají rádi. Domácí hospicová péče ale také podporuje rodiny, které o ně pečují a nabízí jim
pomoc i po úmrtí pacienta.

Co je podmínkou přijetí do domácího hospice? Je potřeba, aby se našel někdo
z blízkých, který bude schopen

o nemocného po čtyřiadvacet hodin denně pečovat; a aby si nemocný člověk byl vědom,
že umírá, a souhlasil s přítomností týmu domácího hospice.

Jak domácí hospic funguje? Na první návštěvu přijde k nemocnému zdravotní sestra
a lékař, který stanoví konkrétní léčebný postup. Pak

bývá k dispozici především zdravotní sestra. Mimo to jsou členové týmu nemocnému
i jeho blízkým k dispozici čtyřiadvacet hodin denně a v případě potřeby mohou kdykoliv
přijet – i v noci. Podle zkušeností z jiných hospiců toto terminální (konečné) stádium
života trvá několik týdnů. Někdy je třeba dojíždět k nemocnému vícekrát za den, jindy
třeba jen jednou týdně, vše se přizpůsobuje konkrétním potřebám pacienta a jeho rodiny.
V případě výrazného zhoršení bolestí nebo nenadálých komplikacích přijede lékař a změní
léčbu (zvýší dávku opiátů, mírnících bolest), ten také většinou chodí k samotným úmrtím.

Není to jen pro starší osoby? Hospice slouží všem, kteří z důvodu své nevyléčitelné
nemoci jeho pomoc potřebují. Nejčastěji to jsou lidé

s onkologickým onemocněním. Je pravda, že větší část klientů hospiců jsou lidé starší
šedesáti let, ale jejich provozovatelé mají zkušenosti s léčbou i lidí středního věku a dokonce
i mladých lidí a dětí. Domácí hospic tedy nabízí pomoc všem, kteří to potřebují.
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Proč je u nás tak málo domácích hospiců? Domácí hospice nejsou dostatečně za-
kotveny v legislativě a zdravotní pojiš-

ťovny nejsou ochotné platit jejich služby ze zdravotního pojištění. Mnohým hospicům
tak chybí především peníze na platy sester a lékařů. Hospicová péče je částečně hra-
zena rodinou nebo klientem samotným v částce cca 200 Kč na den a podle vzdálenosti
úhrada ujetých kilometrů. Významnou část prostředků na péči tvoří pak sponzorské dary
a příspěvek na péči.

Lidé by si přáli umírat doma
Většina lidí dnes umírá v nemocni-
cích a léčebnách dlouhodobě nemoc-
ných. Přála by si ale něco úplně jiného.

Podle průzkumu veřejného mínění, který
realizovala agentura STEM/MARK v roce
2011 pro občanské sdružení Cesta domů,
vyšlo najevo, že na 78 % lidí by si
přálo umírat doma. Na 88 % dotazovaných
uvedlo, že je ochotno starat se o své nej-
bližší až do konce. Stejné procento zdravotníků považuje za nejlepší místo pro umírající
pacienty domov. Přesto se podaří strávit poslední týdny svého života v domácím prostředí
jen málokomu. V tiskové zprávě sdružení Cesta domů se uvádí, že důvodem je přede-
vším stávající legislativa, která neumožňuje hradit domácí paliativní péči, ale špatná je
také podpora rodiny v péči o umírajícího (např. pracovní volno, pružnější systém finanční
pomoci atd.). Jen osmina dotazovaných uvedla, že by se nechtěla o svého blízkého starat
a pouhých 5 % dotazovaných by si přálo mít kolem sebe na konci života zdravotníky.
Přitom 35 % dotazovaných se v souvislosti se smrtí bojí odloučení od svých blízkých. Za
zmínku stojí, že v hospicích umírá na 4 % Čechů.

Duchovní služba v domácí hospicové péči…
„Nedílnou součástí každého domácího hospicového týmu by měla být služba duchov-
ního, který se řídí přáním nemocného a jeho okamžitým zdravotním stavem. Doprovázení
během těžkého období nemoci znamená opakovanou návštěvu, naslouchání, rozhovor,
modlitbu a zajištění svátostí,“ píše Jana Sieberová na webu www.hospic-horice.cz a dopl-
ňuje: „Hospicový tým se snaží o to, aby trpící člověk našel důvěru a vědomí, že je přijímán
a milován jako jedinečná lidská bytost, která touží odpouštět a sám odpuštění prožít. Re-
spektujeme však jedinečnost každého člověka, respektujeme jinou církev a službu jejího
duchovního zprostředkujeme. Duchovní péče je určena i nevěřícím nemocným a jejich
rodinám, pokud si to přejí. Cílem duchovní péče je zamyšlení se nad smyslem a účelem
života nemocného člověka. Těžká nemoc je situace, ve které si lidé velice často nevědí
rady a potřebují pomoc při hledání způsobů, jak se s ní vyrovnat. Potřebují mít kolem sebe
někoho, kdo jim pomůže nalézt vnitřní sílu. Proto je nedílnou součástí domácí hospicové
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péče kromě péče paliativní i péče spirituální… Duchovní služba tedy neslouží jenom ne-
mocnému, ale také pomáhá jeho rodině, která o nemocného pečuje a přispívá k tomu, aby
každý nemocný člověk lidsky a důstojně zvládl své utrpení,“ dodává Jana Sieberová.

Duchovní podporu nabídne (ale nenutí) pochopitelně také Lyský domácí hospic. „Paci-
ent bude vědět, že jsme věřící. Také při přijetí do péče se v dotazníku ptáme, jestli bude mít
zájem o duchovního. Pokud ano, zajistíme kněze příslušného vyznání. Může se ale také
stát, že zpočátku pacient nemá o kněze zájem a v průběhu péče o setkání s ním požádá,“
říká Pavlína Furgaláková. Tyto zkušenosti mají právě v hospici v Hořicích. Pracovnice
Domácího hospice Nablízku jsou v kontaktu s P. Pavlem Porochnavcem z Lysé a dalšími
duchovními. Bohunka Urbanová navíc už několik let plní funkci služebníka eucharistie
a může podle domluvy nosit nemocným lidem eucharistii domů.

Poradna
Domácí hospic v Lysé nabízí potřebným lidem také poradenství. Sociální poradna si klade
za cíl usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním, usnadnit práci příbuzným
a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého doma. Potřebným dokáže zajistit
pomoc při jednání s úřady, při vyřizování příspěvku na péči nebo poskytnout kontakt na
právní pomoc. Pomáhá při orientaci v systému sociálního zabezpečení. Podpoří rodinu
i v období, kdy se bude vyrovnávat se ztrátou blízkého. Služba je poskytována bezplatně.

Lze pomoct i jinak, než finančně?
Určitě. Dobrá zpráva je, že pomoci může každý z nás. Není potřeba nějaká zvláštní
kvalifikace nebo vzdělání, omezení není ani co se věku týče. Stačí ochota pomáhat. Na
internetových stránkách domácího hospice se v kolonce Dobrovolníci budou objevovat
aktuální informace a potřeby. Pomoci lze například při organizování benefičních kon-
certů, při propagaci, při montáži nebo převozu speciálních pomůcek, ale také v kanceláři
hospice. Pomoci lze také rodinám umírajících – ať už „pohlídáním“ pacientů tak, aby se
jejich blízcí, kteří se o ně čtyřiadvacet hodin denně starají, mohli na chvíli odběhnout,
něco koupit nebo zařídit, nebo si prostě jen odpočinout. V domácnostech lze ale pomáhat
i například venčením pejska, posekáním zahrady nebo jakoukoliv jinou domácí prací,
podle potřeby pacienta a jeho rodiny.

Vedle všech potřebných aktivit, bychom chtěly zvláště požádat o modlitbu za náš
hospic, která jistě ponese celé naše snažení.

Co se týče materiálního vybavení, hospic potřebuje vybavit kancelář, tzn.: kancelář-
ský nábytek, počítač, tiskárnu, kancelářské potřeby (psací potřeby, papíry, tonery apod.),
mobilní telefony, ledničku na skladování nebezpečného odpadu. Ze zdravotnických pro-
středků bude potřeba sehnat stříkačkový dávkovač, fonendoskop, glukometr, koncentrátor
kyslíku, odsávačku, teploměr lékařský, tonometr, infuzní stojan. Domácí hospic také uvítá
právnické a tiskové služby (tisk letáků, plakátů, pozvánek a jiných materiálů pro veřej-
nost).
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Rozhovor
Aby se našel někdo, kdo bude člověka v hodinu smrti držet za ruku

Paní Marie Kordíková působí jako praktická lékařka už třiadvacet let. Nyní bude
vypomáhat i při domácím hospici Nablízku v Lysé nad Labem. Přestože pracuje
v Praze, v Lysé už přibližně pět let bydlí se svou rodinou.

Jak jste vnímala, když vás oslovili ke spolupráci při místním hospici?

Dělám praktického lékaře už třiadvacet let, ale než jsem ho začala dělat, říkala jsem si,
že by bylo dobré v rámci farní charity u nás ve Stodůlkách, provozovat ošetřovatelskou
službu. Říkala jsem si, že je dobré když člověk může stonat doma, v prostředí, které je
mu příjemnější než nemocnice. Tak jsem se podílela na vytvoření této služby u nás. Nešlo
vysloveně o péči o umírající pacienty, ale byli to lidé třeba po operaci, s defekty nohou,
nebo tací, kteří potřebovali rehabilitaci a různé zdravotnické kontroly. Bylo okolo toho
hodně starostí, ale povedlo se a ta mobilní ošetřovatelská služba funguje ve Stodůlkách
dodnes.

Máte hodně zkušeností i s umírajícími pacienty, kdy jste se poprvé setkala ve své praxi
s mobilními hospici?

Od začátku to bylo s hospicem Cesta domů. V době, kdy režisérka Olga Sommerová
natáčela dokument o pacientce z Cesty domů, o kterou se rozhodli pečovat do její smrti
její dva synové. Její praktická lékařka jí totiž odmítla napsat opiáty, tak jsem ji převzala
měsíc před smrtí do své péče. V tu dobu někteří praktičtí lékaři odmítali preskripci opiátů.
Věřím, že v dnešní době by se již toto nemělo stát, třebaže má předpis opiátů na tzv.
opiátové recepty svá přísná pravidla.

Lidé mají často představu, že v hospicích umírají jenom staří lidé…

Zrovna mám v obvodu chlapce, kterému je 27 let. Má těžké poškození jater. I když to
není zhoubné onemocnění, tak nereaguje na léčbu a pokud se nenajdou léky, které by tu
chorobu zastavily, tak mu zbývá zhruba rok, rok a půl. Je to hodně těžké, a sama nemohu
nic, než mluvit s jeho maminkou, podporovat je, snažit se pomoct léčbou, napsat tomu
chlapci antidepresiva. Ale ta situace je hodně těžká.

Ono dnes není snadné nechat všeho a starat se o své blízké umírající.

Není, ale jsou lidé, kteří opustí zaměstnání, střídají se bratr se sestrou v péči o svou
nemocnou maminku, a jsou to měsíce plného života. Navíc pokud umírající je plně závislý
na péči druhé osoby, lze jeho stav posoudit OSSZ a tím získat příspěvek na péči o takto
umírajícího, který od určitého stupně závislosti je započítán pro pečující osobu, jako by
tato osoba pracovala.

Jak byste z vlastní zkušenosti porovnala umírání doma a v nemocnici?

Myslím, že lidé v nemocnicích umírají hodně osamoceně a někdy hodně těžce. Je to takový
zlozvyk posledních padesáti let. Předtím se asi víc umíralo doma. Já jsem z malé vesničky
na Kutnohorsku, kde bylo normální, že se umíralo doma. Když zemřela sousedka nebo
někdo z okolí, babička mě vzala za ruku a šly jsme se s ní rozloučit. Bylo to takové
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přirozené, babička se starala o dědečka, o babičku se starali rodiče, o mé rodiče se starala
rodina mého bratra. Takže každý z nich umřel doma, ta rodina se semkla okolo umírajícího
člověka. Pohřební rituál na vesnici obsahoval již vzpomínané sousedské rozloučení, potom
rozloučení s blízkou rodinou, rozloučení s rodným domem, poté průvod s knězem k hranici
vesnice, následovalo rozloučení s vesnicí, potom převoz do kostela, bohoslužby, rozloučení
s kostelem, následoval průvod na hřbitov, před hřbitovem rozloučení s krajem, poté před
ukládáním do hrobu rozloučení od představitelů např. dobrovolných hasičů a jiných spolků,
ve kterých zemřelý působil, a poté samotné položení do hrobu a kondolence. Dnes je to
těžké, protože rodiny nežijí vícegeneračně. Určitě je potřeba, aby umírající došel na konci
života smíření, aby se vyrovnal se životem. Na to v nemocnici nebývá čas. Mám zkušenosti,
že hodně lidí takto umíralo nesmířených, nikdo jim nepodal ruku. A to považuji za hodně
důležité, aby se našel někdo, kdo bude člověka v hodinu smrti držet za ruku a byl mu
nablízku. I v tom může tým domácího hospice pomoci.

Zveme vás
V neděli 20. září přijede do Lysé nad Labem podpořit myšlenku domácího hospice
kardinál Miloslav Vlk. Zúčastní se nedělní mše svaté v Kostele sv. Jana Křtitele od 9.30.

Osobní zkušenosti s hospici, umíráním a lidskými příběhy přiblíží také Marie Svato-
šová, lékařka, spisovatelka, publicistka, zakladatelka a vůdčí osobnost hospicového hnutí
v České republice. Přednáška se uskuteční 8. října od 18 hodin v knihovně v Lysé nad
Labem.

Zveme vás také k návštěvě našich webových stránek www.hospic-lysa.cz, které budeme
průběžně doplňovat aktuálními informacemi.

Kontakty na pracovníky Domácího hospice Nablízku, z. ú.
Ing. Pavlína Furgaláková
ředitelka
e-mail: furgalakova@hospic-lysa.cz
telefon: 777 888 917

Mgr. Gabriela Skružná, DiS.
sociální a krizová pracovnice
e-mail: skruzna@hospic-lysa.cz
telefon: 737 927 425

Mgr. Kajetána Ternbachová
vrchní zdravotní sestra
e-mail: ternbachova@hospic-lysa.cz
telefon: 606 453 096

Bohumila Urbanová
koordinátor hospicové péče
e-mail: urbanova@hospic-lysa.cz
telefon: 605 260 214
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