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HISTORIE 

• začátek 90. let – první 
hospicové aktivity, pokusy o 
vznik hospice, 

 

• 8. 12. 1995 otevřen 1. 
lůžkový hospic v ČR – Hospic 
Anežky české v Červeném 
Kostelci. 

 

 



LŮŽKOVÉ HOSPICE V ČR - r. 2015 





SPOLUPRÁCE HOSPICŮ 

• 1998 Sdružení poskytovatelů hospicové péče (SPHP – 
předseda Mgr. Marie Šamánková) – zánik 

 

• 2005 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče 
(APHPP – prezident MUDr. Marie Svatošová) 

 

 



CO JE HOSPICOVÁ PÉČE? 

• hospicová péče = paliativní péče (léčba) 

 

• Paliativní péče/léčba je komplexní, aktivní a na kvalitu života 
orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou 
chorobou v pokročilém stadiu. Cílem je zmírnit bolest tělesnou, 
duševní, sociální i duchovní. Lze ji poskytovat v různých prostředích : 

• v nemocnici, 

• domově důchodců, 

• v domácím prostředí, 

• v lůžkovém hospici. 
 

• hospicová péče – specifický druh péče využívající paliativní postupy 

 

 



FORMY HOSPICOVÉ PÉČE 

• lůžková, 

• domácí (mobilní), 

 

- v ČR zatím plošně rozvinuta pouze lůžková 
forma („kamenný hospic“), 

 

- domácí hospicová péče – spíše izolované 
aktivity, většinou beze smluv se ZP. 

 



V ČEM SE LŮŽKOVÝ HOSPIC LIŠÍ  
OD JINÝCH ZAŘÍZENÍ? 

     Hospic v českém prostředí je: 
1. registrovaný poskytovatel zdravotních služeb dle zák. č. 

372/2011 Sb., 
2. nad rámec zdravotní péče poskytuje nedílně sociální služby dle 

zák. č. 108/2006 Sb., 
3. nestátní zařízení, 
4. neziskové zařízení, 
5. rodinného typu (obvykle 15-30 lůžek), 
6. převažují jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro blízkou osobu, 
7. návštěvy jsou možné 24h denně, 365 dní v roce, 
8. přijímá pouze klienty v terminální fázi onemocnění, 
9. drtivou většinu pacientů tvoří onkologicky nemocní, 
10. pečuje jak o pacienta samého, tak i o jeho blízké – a to i v období 

po úmrtí ve fázi truchlení. 



etymologie 

• lat. hospitium (noclehárna, pohostinství, přátelské přijetí, 
hostinec),  
 

• Ottův slovník naučný : „…slovou tak stavení na vysokých 
horách mnichy obývaná, kteří zbloudilým a pocestným pomoci 
poskytují“, 
 

• hospitalizovat = přijmout hosta do nemocnice, hospitálu 
(Spitalu, špitálu apod.), 
 

• dnešní obsah slova hospic je nejblíže slovu host, 
  
• současné odvozeniny – např.: hostinec.  

 



CO NENÍ HOSPIC 
• hospic není LDN, sanatorium, DD, nemocnice, home care, 

pečovatelská služba…, 
 
• skutečná hospicová péče nejsou pouhé sociální služby. 

Subjekty, které se prohlašují za "hospic" či označují své služby 
za hospicovou péči a neposkytují přitom zdravotnickou 
registrovanou kvalifikovanou paliativní léčbu, považuje APHPP 
za matoucí, nevěrohodné, v některých případech dokonce za 
podvodné (např. sdružení Androméda ve Velké Chmelištné, 
tzv. Hospic Duo Vraňany aj.),  

 
• leckdy mají některé subjekty ušlechtilé myšlenky a snahy, ale 

opravdovou hospicovou péči neposkytují – byť se za hospic 
prohlašují…, 

 
• garantem kvality je APHPP – standardy… 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ I. 

 Všechny hospice v ČR jsou nestátními zařízeními – 
zřizovatelem je:   

 

• 4x občanské sdružení (z.ú, z.s. dle NOZ), 

• 6x církevní právnická osoba (4x ČKCH, 1x ČCE, 1x 
KMSKB), 

• 6x obecně prospěšná společnost,  

• 1x příspěvková organizace. 



  lůžkový hospic adresa lůžka zřizovatel 
1 Hospic Anežky České 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec 30 CPO -ČKCH 

2 Hospic sv. Štěpána Rybářské nám. 662/4, 412 01  Litoměřice 26 z.s. 

3 Hospic Štrasburk Bohnická 12/57, 181 00 Praha 8  26 o.p.s. 
4 Hospic Malovická Praha 4, Malovická ul. 30 z.s. 
5 Hospic sv. Lazara Sladkovského 66, 326 00 Plzeň 28 z.s. 
6 Hospic sv. Jana N. Neumanna Neumannova 144, 383 01 Prachatice 30 o.p.s. 

7 Hospic sv. Alžběty  Kamenná 36, 639 00 Brno 20 o.p.s. 

8 Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad 50 CPO -ČKCH 

9 Hospic na sv. Kopečku  Sadové nám. 24, 772 00 Olomouc 30 CPO  -ČKCH 

10 Hospic v Mostě Svážná 1528, 434 01 Most 15 o.p.s. 
11 Hospic Citadela Žerotínova 1421, 757 01  Valašské Meziříčí 28 CPO -Diakonie ČCE 

12 Hospic sv. Lukáše 

  

Charvátská 8, 700 30 Ostrava - Výškovice  30 CPO-ČKCH 

13 Hospic - Paliativní odd. Nemocnice MSKB Vlašská 36, Praha 1 13 CPO - KMSKB 

14 Hospic Dobrého Pastýře Sokolská 584, 257 22 Čerčany 30 o.p.s. 
15 Hospic Chrudim K Ploché dráze, 534 01 Chrudim 30 z.ú. 
16 Hospic Frýdek-Místek I. J. Pešiny 3640, 738 01 F-M 30 PO 
17 Hospic sv. Zdislavy - ve výstavbě zahájení provozu říjen 2015 28 o.p.s. 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ 

• Stávající kapacita provozovaných lůžek na území ČR: 446. 

 

• Obecný úzus (požadavek WHO) i praktické zkušenosti =  
potřebnost 5 hospicových lůžek na každých 100 000 obyvatel. 

 

• Aktuálně je v ČR provozováno 85% potřebných lůžek. 

 

• Po dostavbě Hospice sv. Zdislavy (Liberec) = přes 90 %. 

 

• Lůžka scházejí jen v kraji Karlovarském a na Vysočině. 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ II. 

• Do r. 2006 český právní systém 
neobsahoval termín „hospic“ nebo 
„paliativní péče“.  
 

• Změna = Zákon č. 48/1997 Sb. O 
veřejném zdravotním pojištění ve znění 
novely č. 340/2006 od 3. 7. 2006 
zavádí nový §22a): „Zvláštní ústavní 
péče – péče paliativní lůžková. Léčba 
paliativní a symptomatická o osoby v 
terminálním stavu poskytovaná ve 
speciálních lůžkových zařízeních 
hospicového typu.“  

 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ III. 

• Zákon č. 206/2009 Sb. od 1. 8. 2009 přiznává 
hospicům příspěvek na péči 

 

 



PRÁVNÍ POSTAVENÍ HOSPICŮ IV. 

• Novela zákona č.48/1997 Sb. platná k 1.1.2008 vytváří 
podmínky pro domácí hospicovou péči: 

 
• § 22 Zvláštní ambulantní péče:  Hrazenou péčí je 

…paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v 
terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; 
tato péče se poskytuje jako domácí zdravotní péče, 
pokud je poskytována na základě doporučení 
registrujícího praktického lékaře… nebo na základě 
doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o 
pojištěnce v terminálním stavu (tzv. signální kód…). 

 
• ZP většinou odmítají nasmlouvat DHP s odůvodněním, 

že mají tuto péči „dostatečně pokrytou stávajícími 
běžnými agenturami“… 
 



FINANCOVÁNÍ I. 

• Financování lůžkových hospiců v ČR probíhá  
v souladu s Vyhláškou č. 134/1998 Sb., která 
hospicům přiřazuje samostatný „ošetřovací 
den“ (OD) č. 00030.  

 

• Tím je nejen personálně, ale i finančně 
odlišena zdravotní část z komplexní 
hospicové péče od lůžek ošetřovatelského 
typu, která jsou hrazena OD 00724 nebo 
00005. 



FINANCOVÁNÍ II. 

• přesto úhrady ZP tvoří jen cca 60% skutečné 
hodnoty náročné hospicové péče 
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FINANCOVÁNÍ III. 
PROČ JE V HOSPICI PÉČE DRAŽŠÍ, NEŽ ÚHRADY ZP?  

 
• významně vyšší počet personálu, než je hrazeno ze ZP = individuální péče, 
• nadstandardní vybavení (jednolůžkové pokoje, TV, klimatizace…), 
• poskytují nezdravotní péči pacientům, jejich blízkým a truchlícím – sociální, psychologickou a 

duchovní. 
 

    *úvazky při 30 lůžkách pro OD 00030 – hrazeno z veřejného zdravotního  pojištění: 
 

zařazení  skutečný počet úvazků v 

hospici s 30 lůžky 
*Zdrav. pojišťovny 

hradí 

Nehrazeno 

ze ZP 

lékaři 1,82 – 2,2 1,82 0 – 0,4 

zdravotní sestra 11 až 13 11 0 - 2 

ošetřovatel / pracovník přímé 

obslužné péče v soc. službách 
15 a více 5 10 a více 

sociální pracovník 1 až 2 0 1 – 2 

duchovní / nemocniční kaplan / 

pastorační asistent 
0,5 0 0,5 

psycholog/psychoterapeut 0 - 0,5 0 0 – 0,5 

ergoterapeut/arteterapeut 0 - 1 0 0 - 1 



FINANCOVÁNÍ IV. 

• Pokud by hospice pečovaly o pacienta jako ryzí 
zdravotnické zařízení jen s „hrazeným“ personálem z 
veřejného zdravotního pojištění, dokáží pacientovi 
podat lék 

   a ovázat ránu. Ne více… 

 

 

 

• Nebude čas a sil na péči o 

  „sociální část“ pacienta. 

 



FINANCOVÁNÍ V. 

• Z povahy věci - chtějí-li být skutečnými hospici 
obsahem své péče - musejí být tato zařízení 
nezisková, aby měla naději obstát ve světě 
grantů, dárců atp. bez nichž se neobejdou. 

 

• Uvažuje-li někdo o zřízení či provozování 
hospice na zisk (na „kšeft“), je předem 
odsouzen k neúspěchu. 



Podmínky přijetí do hospice 

 

• nemoc pacienta ohrožuje na 
životě, 

 

• „vítězná“ medicína nemá 
dále co nabídnout, 

 

• není možná či nepostačuje 
domácí péče. 



Hospic = zdravotnické zařízení ? 

• Pokud by hospice pečovaly o pacienta 
jako ryzí zdravotnické zařízení jen s 
„hrazeným“ personálem z veřejného 
zdravotního pojištění, dokáží pacientovi 
podat lék a ovázat ránu. Ne více… 

 

 

• Nebude čas a sil na péči o 

  „sociální část“ pacienta. 

 



Hospic = sociální zařízení ? 

 

• Pokud by hospice pečovaly o pacienta 
jen jako ryzí sociální zařízení v režimu 
sociálních služeb, dokáží zabezpečit 
sociální, duševní i duchovní potřeby 
klienta, ten ale bude trpět 
nesnesitelnými bolestmi (90% klientů 
hospice tvoří onkologicky nemocní). 



Hospic = zdravotně-sociální zařízení! 

 v ČR existují: 

• zdravotně-sociální fakulty, 

• zdravotně-sociální plány měst, 

• zdravotně(-)sociální odbory krajských úřadů atd. 

 

 

 

• platná česká legislativa nezná termín, 

zdravotně-sociální péče či zdravotně-sociální zařízení. 

 



Sociální složka z komplexní hospicové péče 

 Léčba:  
- strachu z umírání, 

 
- opuštěnosti, 

 
- osamělosti, 

 
- obav z toho, „co bude“, 

 
- péče o truchlící a pozůstalé, 
 
- pomoc při vyřizování dědictví, 

pozůstalosti… 
 

    (formy projevu bolesti duševní, duchovní a sociální) 
 

  



...Neodcházejte pryč.  

Zůstaňte tady.  
Potřebuji teď hlavně vědět, 

že tu je někdo,  
kdo mě bude držet za ruku, 

 až to budu potřebovat. 

Mám strach...  
Ještě nikdy v životě jsem totiž  

neumíral... 
(třináctiletý chlapec, který zemřel na zhoubný nádor) 

 
 

Pokud by byl hospic výhradně zdravotním či výhradně sociálním zařízením, 
tak co říci takovému pacientu a jeho rodině? 

 

Nemáme čas? 

 Nemáme personál? 

Nemáme sil? 



Zdravotní složka z komplexní hospicové 
péče 

  

  léčba vnějších (fyzických) projevů člověka na 
konci jeho dní:  

 

»  bolest, 

»  zvracení, 

»  dušnost, 

»  krvácení. 



  hospice tak jsou 

 de facto  

typická zdravotně-sociální zařízení 

= léčí bolest tělesnou i netělesnou  

 

   …ale de iure nikoli ! 



Nelze léčit odděleně jen zdravotní a jen 
sociální část člověka 

 

 

 

 

 

 

   

   U umírajícího není možné oddělit léčbu fyzických bolestí 
od sociálního, duševního či duchovního  strádání a léčby 
těchto symptomů. 



HOSPIC… 



Hospic je I. 
Zařízení jež pacientovi při přijetí garantuje, 

že: 

 

• nebude trpět nesnesitelnou bolestí  (= 
zdravotní péče), 

 

• za každých okolností zůstane zachována 
jeho lidská důstojnost  (= sociální péče), 

 

• v posledních chvílích nezůstane 
osamocen   

   (= sociální péče). 



Náš cíl a ideál 
 

• Naším cílem je vysoká 
kvalita života až do jeho 
přirozeného konce.  

 

• Ideálem je, aby člověk 
umíral usmířen, bez bolesti 
fyzické, psychické, sociální a 
duchovní a s vděčností za 
život, který mu byl dán. 

 

 



ČR porušuje mezinárodní dokumenty I. 

Všeobecná deklarace lidských práv: 
 
• Čl.7 Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na 

stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli rozlišování. 
Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli 
diskriminaci.  

X 

   Srov. chybějící domácí hospice a podfinancování lůžkových 
hospiců… 

 
 
• Čl.22 Každý člověk má právo na... sociální práva, nezbytná 

k jeho důstojnosti...  
X 

    Je umírání na mnohalůžkových pokojích - např. LDN - bez 
zajištění sociálního rozměru péče sociálně důstojné? 



ČR porušuje mezinárodní dokumenty II. 

 Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících – tj. tzv. Charta práv umírajících: 

 
…Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných a 

umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech 
obdobích života... v poskytnutí přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku 
důstojné umírání.  

X 
    Je rigorózní oddělení sociální a zdravotní péče přiměřeným prostředím 

umožňujícím člověku důstojné umírání? 
 
Shromáždění vyzývá členské státy, aby ve svých zákonech stanovily… ochranu, aby 

se zabránilo těmto nebezpečím a obavám, se kterými mohou… umírající lidé 
být… konfrontováni, a to zejména: 

• umírání s nesnesitelnými symptomy (například bolesti, dušení, atd.),  
• umírání o samotě a v zanedbání, 
• umírání se strachem, že jsem sociální zátěží,  
• nedostatečným zajištěním financí a zdrojů pro adekvátní podpůrnou péči 

terminálně nemocných nebo umírajících… 



ČR porušuje mezinárodní dokumenty III. 

Korejská deklarace o hospicové a paliativní péči (schválena v březnu roku 

2005 na II. světovém summitu Národních asociací hospicové a paliativní péče) 
 

 Je nezbytné, aby všechny vlády podporovaly a 
financovaly plány na podporu a rozvoj prevence, léčby a 
paliativní péče...  

 
 
   Deklarace práv onkologických pacientů  
(přijata 29. června 2002 v norském Oslo) 

   ...onkologičtí pacienti mají právo na ekonomické, 
finanční a sociální služby a podporu.  



ČR porušuje mezinárodní dokumenty IV. 

  Charta proti rakovině v příštím miléniu (Onko-
charta)  

(zveřejněna na Světovém summitu v Paříži v roce 2000) 

 
   …práva onkologicky nemocných jsou součástí 

lidských práv. 
 
   konstatuje …stigmatizaci nemocných, emocionální 

traumata, diskriminaci i špatnou komunikaci 
s těmito nemocnými včetně nedostatečného 
vzdělávání veřejnosti. 

 



ZÁVĚR: Česká republika diskriminuje těžce 
nevyléčitelně nemocné a umírající tím, že: 

 • je nedostupná domácí hospicová péče, 
 

• je chronicky podfinancován provoz stávajících lůžkových hospiců a 
tím ohrožena jejich existence, tzn. potenciální nedostupnost pro 
terminálně nemocné, 
 

• platná legislativa nezná termín „zdravotně-sociální“ péče, čímž je 
komplikováno provozování lůžkových zařízení hospicového typu, 
 

• některá ustanovení zdravotnických a sociálních právních norem lze 
vykládat kontradikčně. Tato skutečnost ztěžuje působení hospiců a 
vystavuje je sankčnímu riziku při kontrolách z jednoho či druhého 
resortu, 

 
• pošlapává práva nejbezbrannějších z bezbranných, nejslabších ze 

slabých – umírajících. 



Vznik lůžkových hospiců v ČR 



1995 

Hospic Anežky České 

Červený Kostelec 



1998 
Hospic Štrasburk 

Praha 



1998 
Hospic sv. Lazara 

Plzeň 
 



  
1999 

Dům léčby bolesti s Hospicem sv. Josefa 

Rajhrad u Brna 
 



  
2001 

Hospic sv. Štěpána 
Litoměřice 



2002 
Hospic na sv. Kopečku 

Olomouc 



                2004 (do r. 2001 v rámci MOÚ) 

Hospic sv. Alžběty 
Brno 



2004  
Hospic Citadela  

Valašské Meziříčí 



  
2005 

Hospic v Mostě 
Most 



  
2005 

Hospic sv. Jana N. Neumanna 
Prachatice 

 



2007 
Hospic sv. Lukáše 

Ostrava 



2008  
Hospic Dobrého Pastýře 

Čerčany 



2009 
Hospic Smíření 

Chrudim 



2010 Hospic Frýdek-Místek 



2015? 
Hospic sv. Zdislavy, Liberec 



Domácí (mobilní) hospice 
(členové APHPP) 

 • Hospicové hnutí Vysočina – Nové M. n. M., 

• Liberec - Hospicová péče sv. Zdislavy, 

• Hořice - Hospic Duha, 

• Charita Uherské Hradiště, 

• Opava - mobilní hospic Pokojný přístav, 

• Ostrava – Charita; mobilní hospic Ondrášek, 

• Kyjov - Mobilní hospic David, 

• Čerčany – při lůžkovém Hospici Dobrého pastýře, 

• Tábor – Hospic Jordán, 

• Brno -– při lůžkovém Hospici sv. Alžběty. 

 

 

 



www.asociacehospicu.cz 

 

www.hospice.cz 



Děkuji za pozornost 

  


