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„Není pravda, že každý se bojí smrti,
neboť nikdo neví,
zda není naopak pro člověka
nejvyšším požehnáním.“
Sókratés

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
stejně jako každý rok Vám přinášíme v podobě Výroční zprávy vysvědčení
o naší činnosti. V něm hodnotíme především výsledky naší práce, formulujeme záměry pro další rok a také děkujeme všem, kteří šlechetně přispěli naší
organizaci finančně i jinak k tomu, abychom mohli nadále rozvíjet a zkvalitňovat poskytované služby.
Je přirozené, že na prvním místě musím zmínit, jak jsme se v minulém roce
vyrovnávali s pandemickým stavem. A proto také nejprve vyjádřím veliké poděkování správní rady všem našim zaměstnancům, kteří opětovně projevili
enormní míru odvahy, iniciativy, empatie a odhodlání naplňovat naše poslání. V době, kdy jsme nebyli dostatečně vybaveni ochrannými pomůckami
a přicházely první děsivé informace o tom, co by covid-19 mohl znamenat
v případě naší vlastní nákazy, starali jsme se o pacienty v podstatě stejně,
jako by epidemie žádná nebyla. Učinili jsme některá nutná organizační opatření, která spočívala především v tom, aby se případně naši lidé nenakazili
navzájem. Částečně jsme omezili i příjem pacientů, abychom měli jistotu, že
se o pacienty v péči budeme schopni postarat i v situaci, pokud by se u našich zaměstnanců zvýšila míra nemocnosti. Také jsme se museli od poloviny
března do konce roku zabývat mnoha povinnostmi, které nám stanovovalo
obvykle velmi překotně Ministerstvo zdravotnictví nebo vláda. Podstatné je,
že jsme vše dokázali zvládnout vynikajícím způsobem a opět se potvrdilo, že
můžeme být hrdí na všechny kolegy a kolegyně, kteří jsou zapojeni do našeho společného díla!
Ne všechno se nám podařilo z našich cílů pro rok 2020 vlivem neočekávaných událostí splnit. Především se nepodařilo navýšit počet pacientů, jak
tomu bylo zvykem vždy v předchozích letech. Na druhé straně nám stouply
o 30 % provozní náklady. Ale víme, že to nesouvisí s tím, že bychom špatně hospodařili. Naštěstí se nám podařilo o stejných 30 % zvýšit příjmy oproti
roku 2019, takže nebylo nutné čerpat z našich skromných finančních rezerv
a už vůbec ne přežít na dluh.
Plánovali jsme pořádání dalších výstav fotografií Jindřicha Štreita názorně
dokreslujících podobu naší práce v domácím prostředí. Výstavní záměry jsme
museli redukovat a tak se podařily zorganizovat jen tři výstavy, přičemž za
nejvýznamnější považujeme tu, která proběhla v nákupním středisku Globus
Olomouc a City Olomouc. Pro Globus Olomouc to byla první výstava uspořá3

prostorách v jeho dvacetileté historii. U
zpřístupnit návštěvníkům v dalších měs

Jako nestátní zdravotnické zařízení pe
museli
daná přímo v prodejních prostorách v jeho dvacetileté historii.mnohokrát
Už se velmismířit
tě- s tím, že jsme
nás potěšilo,
že se našli zástupci samo
šíme na dobu, až budeme moct naši výstavu opět zpřístupnit
návštěvníkům
Olomouc),
v dalších městech a institucích, jež nám poskytnou své města
výstavní
prostory.kteří na nás nezapom
Jako nestátní zdravotnické zařízení pečující o terminálně
vděční nemocné
za to, když pacijsme nemuseli stát
enty jsme se v době covidu museli mnohokrát smířit nemocnice
s tím, že jsme
byli
na
pro ochranné
roušky…! A
okraji zájmu většiny představitelů našeho státu. O to víc
nás
potěšilo,
že
se
Olomouce Mirka Žbánka a jeho námě
našli zástupci samosprávných úřadů (především Olomouckého
a Statunám budekraje
věnovat
výtěžek z vůbec pop
tárního města Olomouc), kteří na nás nezapomněli a nabídli nám tu mennás potěšila vlna solidarity i od všech d
ší a tu větší pomoc. Jak jsme jen byli vděční za to, když jsme nemuseli stát
nejtěžších po večerech roušky pro náš p

například v mnohahodinové frontě lékařů, kteří si šli do Fakultní nemocnice
pro ochranné roušky…! A jak nás potěšilo, když nám pod
patronací
Stalo
se tohoprimátora
v roce 2020 hodně. Mno
města Olomouce Mirka Žbánka a jeho náměstkyně Markéty Záleské Moravtěžké zkoušce.
ské divadlo Olomouc nabídlo, že nám bude věnovat výtěžek z vůbec poprvé
on-line vysílané benefiční derniéry hry Vzpoura nevěst! Na
A jak
nás potěšila
vlna připojujeme i
konec
Výroční zprávy
solidarity i od všech dárců, třeba i našich milých švadlenek,
které
pro
nás
šily všech uznán
Je to sice jen malý vzorek
v dobách nejtěžších po večerech roušky pro náš personál a pro rodiny, do
naše práce má a jak dokážeme pomáha
kterých jsme dojížděli!
Stalo se toho v roce 2020 hodně. Mnohokrát víc, nežPevně
bychom
si sami
věřím
tomu,přáli.
že se vše postupně
Ale my jsme obstáli i v této těžké zkoušce.
že i díky zkušenostem z doby covidové
Na konec Výroční zprávy připojujeme i krásná poděkování, která nám přenám konečně podaří prožít první ro
dali příslušníci „našich“ rodin. Je to sice jen malý vzorek všech uznání, kterých
nepříjemnosti, které a nás budou seslá
se nám dostalo, ale i z něj je velmi zřejmé, jaký smysl naše práce má a jak dokážeme pomáhat v těch nejtěžších chvílích.
Moc děkuji za celou správní radu a na
Pevně věřím tomu, že se vše postupně v dobré obrátí a zklidní se podmínky
nás myslí a je ochoten jakkoliv pomoct
pro naši práci. Věřím tomu, že i díky zkušenostem z doby covidové budeme
nás těší, že se nám to stále daří.
schopni dále zkvalitňovat a rozvíjet naše služby. Že se nám konečně podaří
prožít první rok, kdy nebudeme řešit ani finanční potíže, ani odstraňovat nepříjemnosti, které na nás budou seslány z vnějšího
prostředí.
Moc děkuji za celou správní radu a naši paní ředitelku za Vaši přízeň. Velmi si vážíme každého, kdo na
nás myslí a je ochoten jakkoliv pomoct. Snažíme se
dělat svět, ve kterém žijeme příjemnějším. A velmi
nás těší, že se nám to stále daří.

Martin
Martin
ŠtainerŠtainer

zakladatel, předseda
rady
zakladatel,správní
předseda
správní rady
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Poslání organizace
MOTTO:

„Pomůžeme vašim blízkým odcházet
v kruhu rodiny.“
Jsme registrované nestátní zdravotnické zařízení, jehož hlavním
posláním je poskytování mobilní specializované paliativní péče
v Olomouci a okolí. Již
pátým rokem nabízíme nemocným a jejich
rodinám vysoce odbornou a profesionální
pomoc v závěrečné fázi
života nemocného. Naše specializace navazuje na nemocniční péči v širší paletě doprovodných služeb zejména tam, kde rodina pacienta nemá dostatečné odborné znalosti v péči o vážně nemocného.
Záměrem je vytvoření prostoru pro důstojné a kvalitní doprovázení umírajících a těžce nemocných v jejich vlastním domácím prostředí. Děláme maximum proto, aby konečná etapa lidského života byla přijatelná pro pacienta
i jeho blízké. Smrtí naše práce nekončí; doprovázíme blízké i po smrti, při smíření se s odchodem milované osoby.
Poskytované služby jsou multidisciplinární, orientující se na zdravotní, sociální, psychologickou a spirituální pomoc, na podporu pacientů v terminálním stadiu onemocnění tak, aby jim bylo umožněno odejít důstojně v jejich
přirozeném sociálním prostředí, v kruhu rodiny a přátel.
Dlouhodobě probíhá spolupráce s dalšími organizacemi na prosazování
strukturálních změn v oblasti paliativní péče, tedy péče o umírající. Stěžejním
cílem naší služby zůstává péče o nevyléčitelně nemocné dospělé a děti.
5

SPRÁVNÍ RADA + fotky
Mgr. Martin Štainer, Ph.D. – předseda správní rady
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. – místopředseda správní rady
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – člen správní rady

Orgány organizace
SPRÁVNÍ RADA

Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
předseda správní rady

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
místopředseda správní rady

ŘEDITELKA

REVIZOR ÚČTU

ŘEDITELKA + fotka
Mgr. Kateřina Tichá, DiS.

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
člen správní rady

REVIZOR ÚČTU + fotka
Ing. Tomáš Chudoba
SÍDLO, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ, IDENTIFIKAČNÍ DATA
Mgr. Kateřina Tichá, DiS.

Ing. Tomáš Chudoba

Sídlo, kontaktní pracoviště, identifikační data
Nejste sami-mobilní hospic, z.ú.
Sídlo ústavu: Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
Kontaktní pracoviště: Stupkova 18, 779 00 Olomouc
Tel.: 703 134 603 | www.nejstesami.eu | IČO: 048 71 234 | IČZ: 891 00 390
Číslo běžného bankovního účtu vedeného u FIO banky Olomouc: 2901000090/2010
Číslo sbírkového bankovního účtu vedeného u FIO banky Olomouc: 2801702677/2010
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Stručná historie
Do roku 2016 v Olomouckém kraji poskytoval hospicové služby pouze lůžkový Hospic na Sv. Kopečku. Až do té doby nebyla přístupná mobilní specializovaná paliativní péče, která by poskytovala služby v domácím prostředí. Samotná myšlenka založení mobilního hospice vyvstala u zakladatelů
v roce 2014, tedy poměrně dlouhou dobu před oficiálním založením organizace v březnu 2016.
Příprava založení ústavu a splnění všech potřebných náležitostí zabrala
dlouhé dva roky. Po náročné proceduře získání nutných registrací zdravotních
služeb 22. září 2016 fakticky začalo poskytování odborné komplexní paliativní
domácí péče, založené na profesionální lékařské a sesterské práci. Díky vzniku
nestátního zdravotního zařízení se otevřela možnost zůstat se svými blízkými
v přirozeném rodinném prostředí do poslední chvíle. Rodiny smrtelně nemocných tak přestaly být odkázány pouze na pomoc ústavních zařízení.
Za dobu necelých pěti let poskytování mobilní specializované paliativní
péče se nám podařilo doposud doprovodit necelé čtyři stovky vážně nemocných dětských i dospělých pacientů, kteří poslední dny strávili ve svých
domovech, obklopeni náručí svých blízkých.

Pracovní tým
Garantem mobilní specializované paliativní péče a vedoucí lékařkou zdravotní služby je MUDr. Miluše Schwubová, garantem paliativní péče pro děti je
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. Na multidisciplinární péči se v roce 2020 podílelo
celkem 33 členů dospělého a dětského paliativního týmu.
Lékaři zabezpečující mobilní specializovanou paliativní péči pro děti
i dospělé:
Dospělý tým:
• MUDr. Miluše Schwubová
• MUDr. Hana Švébišová, Ph.D.
• MUDr. Emil Berta, Ph.D.
• MUDr. Hana Kalábová, Ph.D.
• MUDr. Kateřina Dvořáková
• MUDr. Petra Thinová
• MUDr. Barbora Bertová
• MUDr. Pavel Honig

Dětský tým:
• MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
• MUDr. Jan Hálek Ph.D.
• MUDr. Vojtěch Bodnár
• MUDr. Martin Wita
• MUDr. Kateřina Dorazilová
• MUDr. Hana Škodová
• MUDr. Soňa Šuláková, Ph.D.
• MUDr. Bezděková Veronika
7

Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována všeobecnými zdravotními
sestrami a dětskými sestrami, které disponují zkušenostmi z oblasti péče
o vážně nemocné dospělé i děti.
Tým zdravotních sester:
Dospělý tým:
• Šimáčková Lenka, vrchní sestra
• Bc. Bílková Kateřina
• Mgr. Šárka Šaňáková, Ph.D.
• Hamplová Michaela
• Merloni Laura
• Turoňová Michaela

Dětský tým:
• Mgr. Šibravová Věra
• Bc. Siegelová Dagmar
• Doležalová Mária
• Grácová Alena
• Nováková Andrea
• Smečková Hana
• Bc. Rellová Jana

Klinický farmaceut:
• Mgr. Jindřiška Voláková, Ph.D.
Psychologická podpora:
• Mgr. Drahomír Ševčík
– pro rodiny s dětskými pacienty
• PhDr. Marie Marečková, Ph.D. – pro rodiny s dospělými pacienty
Supervize pracovníků týmu:
• PhDr. Marie Marečková, Ph.D.
• PhDr. Mgr. Dagmar Krutilová
Spirituální poradenství klientům a jejich rodinám:
• Vítězslav Vurst, B.Th
Odborné sociální poradenství,
poradenství pro pozůstalé:
• Vítězslav Vurst, B.Th.
• Bc. Kateřina Bílková
• Mgr. Kateřina Tichá, DiS.
Vedení skupin pro pozůstalé:
• Mgr. Marie Marečková, Ph.D.
• Vítězslav Vurst, B.Th
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Významné aktivity
roku 2020
Od začátku roku pokračoval rozvoj spolupráce v oblasti zdravotní o nevyléčitelně nemocné pacienty. Hlavním spolupracujícím partnerem je i nadále Fakultní nemocnice Olomouc, spolupracujeme s Onkologickou, Kardiologickou
klinikou a dalšími odbornými pracovišti. Spolupráci se také podařilo navázat
s hlavními sestrami okolních nemocnic, prohloubila se spolupráce s praktickými i dalšími ambulantními lékaři.
První měsíce roku 2020 byly pro nás důležité také v oblasti smluvních úhrad
z veřejného zdravotního pojištění. Většinu smluvních vztahů s pojišťovnami
jsme uzavřeli již na počátku roku 2018 a tak jsme rádi, že i v tomto roce jsme
podepsali dodatky o úhradě „mobilní specializované paliativní péče“ se všemi
zdravotními pojišťovnami. Všichni naši pacienti tak měli již třetí rok poskytovanou péči zcela ZDARMA.
V jarních měsících jsme úspěšně podali žádost na pořízení osobního automobilu do grantového programu Škoda auto, a s. V pořadí již čtvrté vozidlo je
využíváno při dopravě za našimi pacienty při provádění zdravotně-sociálních
služeb, které jsou poskytovány až do vzdálenosti 30 km od Olomouce. Škodě
auto, a.s. patří velké poděkování.
V průběhu roku jsme mohli díky báječné nabídce dobrovolníků začít v našich rodinách nabízet muzikoterapii i canisterapii. Jsme rádi, že můžeme
v době naší péče zprostředkovat pacientům a jejich rodinám i další doprovodné aktivity, které naplní jejich čas strávený doma životem.
I v tomto roce jsme pokračovali v předchozí započaté spolupráci s obcemi
v okolí Olomouce, jejichž podpora je rok od roku širší. Dále jsme obdrželi významnou dotaci ve výši 200.000 Kč ze Statutárního města Olomouce a 800.000
Kč na provoz mobilní specializované paliativní péče od Olomouckého kraje.
K nejvýznamnějším dárcům se řadí např. Výbor dobré vůle Olgy Havlové,
Nadační fond Pomozme dětem žít lépe, Nadace život dětem, ČSOB pomáhá
regionům, Globus ČR, Nadace Malý Noe, Nadace ECCE HOMO, další nadační fondy, ale i mnoho jednotlivých drobných dárců, kterým za jejich štědrou
podporu patří obrovský dík!
Historicky poprvé jsme uspořádali Setkání rodin pozůstalých, které se konalo v zahradách Centra pohybu v Olomouci. Celé Setkání hudebně doprovodila kytaristka a zpěvačka Terez Wrau. Skladby, které zahrála, vznikly právě
v době, kdy doprovázela svou blízkou osobu. Akce nebyla určena pouze pro
naše klienty a jejich rodiny, ale i pro veřejnost.
9

Celý tento rok nás provázela mimořádná opatření způsobená celosvětovou pandemií COVID-19. Ze dne na den jsme byli nuceni se přizpůsobovat
aktuálnímu vývoji a překotným změnám, které nás doprovázely celý rok. Díky
této nečekané výzvě jsme se v mnoha ohledech posunuli, dokázali jsme se
přizpůsobit novým technologickým výzvám, zavedli jsme více on-line péče
na dálku, využíváme více počítačových vymožeností a virtuálního prostředí.
Za celou dobu pandemie jsme ani na jeden den naší péči nepřerušili a jsme
stále připraveni pečovat o potřebné pacienty.

Projekty
V roce 2020 jsme díky podpoře Evropského sociálního fondu realizovali celkem 3 projekty. Tříletý projekt „Doprovázení přes hranice II.“ sloužil především
k realizaci setkávání svépomocných skupin neformálních pečujících, ale také
k podpoře setkávání multidisciplinárních týmů s cílem řešit a pomoci pečujícím zvládat dlouhodobě náročnou a vyčerpávající situaci. Tento projekt byl
úspěšně ukončen v březnu 2020 naplněním všech stanovených indikátorů.
Obdobným projektem byla také tříletá podpora potřebných rodin z obcí
Místní akční skupiny Moravská cesta, která trvala do srpna roku 2020, kdy byla
úspěšně ukončena. Na tento projekt jsme navázali dvouletou podporou neformálních pečujících z obcí Místní akční skupiny Moravská cesta s názvem
MAS II. Celkem bylo z tohoto projektu podpořeno 75 osob.
Třetí z realizovaných projektů nese název „Nejste sami-komplexnost sociálních služeb pro neformální pečovatele“ a slouží k investiční podpoře. Záměrem našeho projektu bylo získat finanční prostředky na nákup multifunkčního automobilu. Tento automobil v hodnotě 592.000 Kč byl pořízen na konci
roku 2020 a bude sloužit především k převozu větších kompenzačních pomůcek našim pacientům v sociálních službách.
Na konci roku 2020 jsme podali také jeden nový projekt. Dvouletý projekt
s názvem „Spolu do života 2020“ sloužící na podporu a advokacii rodin dětí se
zvlášť závažným onemocněním u Nadačního fondu ABASKUS (dříve AVAST).
Realizace projektu bude započata v lednu roku 2021 a bude trvat do konce
roku 2022. Celková poskytnutá podpora činí 1 mil. Kč.

Vzdělávání
I přes nepříznivou situaci způsobenou pandemií COVID-19 se nám dařilo během celého roku průběžně se vzdělávat v oblastech komunikace a v odbor10

ných lékařských a ošetřovatelských tématech. Většina dospělého i dětského
týmu prošla nejrůznějšími semináři např. Psychofarmaka v paliativě, Vénozní
vstupy, Cévkování muže aj.
V říjnu roku 2020 byla plánovaná XII. Celostátní konference paliativní medicíny v Plzni, kde měla naše paní ředitelka Mgr. Kateřina Tichá garantovat blok
o sociální práci v paliativní péči. Bohužel tato konference byla pro nepříznivý
vývoj pandemie přesunuta na září 2021.
V době, kdy to bylo možné, podstupovaly oba paliativní týmy pravidelně
hodiny skupinové supervize.

Propagace
Máme velkou radost, že i tento rok byl ve znamení pokračování velmi lidské
a profesionální spolupráce s prof. Jindřichem Štreitem, který nám již třetí rok pomáhá díky svým fotografiím s propagací činnosti. Navazujeme na
putovní výstavu s názvem „…s láskou“, kterou jsme ze stávajících 18 obrazů rozšířili na konečných 35. Rozšířená výstava se během roku objevila
na mnoha místech po celé České republice. Velký dík si zaslouží především
rodiny a pečující, kteří s fotografováním souhlasili a nechali nahlédnout do
svých životů v nelehkých chvílích. Spolupráce s panem profesorem Štreitem vyvrcholila na počátku roku 2020 , kdy jsme z tisíců získaných fotografií
společně vybrali 55 nejlépe popisujících naši službu a zpracovali jsme jedinečnou publikaci s názvem „...s láskou“. Tato publikace byla vydána v nákladu 2000 ks a slouží jako propagační nástroj naší činnosti i domácí paliativní
péče obecně.
Během roku jsme naši činnost prezentovali v Českém rozhlase Olomouc,
v místních tištěných mediích, byly natočeny reportáže v České televizi, TV
Morava i TV Přerov.
Již tradičně jsme se s několika propagačními aktivitami zapojili do říjnové celorepublikové kampaně „DOMA“. V rámci této kampaně jsme měli
výstavu v hypermarketu Globus Olomouc a Olomouc City. Hypermarket
Globus upekl speciální Královský koláč, který týden prodával v rámci kampaně „DOMA“ a výtěžkem z prodeje podpořil naši činnost, čehož si velmi
vážíme.
Konec roku patřil již po čtvrté v řadě tradičnímu dobročinnému prodeji
punčů, avšak tento rok netradičně. Opatření omezily tradiční stánkový prodej a díky pořadatelům z Dobrého místa pro život se zapojily otevřené kavárny, které po jeden den podporovaly vybrané společnosti. Díky patří kavárně
Café 87, která se nás rozhodla podpořit.
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Spolupráce
Velmi dobrá pozitivní zpětná vazba od rodin, o které jsme pečovali, souvisí
také s naší snahou o prohlubování spolupráce s významnými regionálními
partnery pečujícími o nemocné. Hlavními našimi partnery jsou Fakultní nemocnice Olomouc a Vojenská nemocnice Olomouc. Podařilo se nám nově
navázat vzájemně prospěšnou spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje, Fakultní nemocnicí Brno – Klinikou dětské onkologie, Fakultní nemocnicí Motol – Klinikou dětské hematologie a onkologie,
Střediskem pro ranou péči a mnohými praktickými lékaři v Olomouci a okolí.
Velice nás těší, že tito naši partneři uznávají jak význam naší práce, tak její
kvalitu, která u nás stojí na prvním místě.

Ohlédnutí
Naše organizace i nadále dosahuje pokroků v mnoha směrech fungování.
Podařilo se nám i v tomto roce navýšit o jednu třetinu denní kapacitu v závislosti na zvyšující se poptávce po našich službách, stabilizovat personální
obsazení a pokračovat v navázaných zásadně důležitých smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Všichni pacienti tak čerpali v roce 2020
péči zcela ZDARMA. To lze považovat za převratné, zejména přihlédneme-li
k předchozím rokům, kdy mobilní specializovaná paliativní péče pro terminálně nemocné nebyla zákonně zakotvena.
I v roce 2020 jsme odvedli velký kus práce, doprovodili přes sto pacientů
a jejich rodin. Naše organizace je finančně a personálně stabilní, postupně
rozšiřuje své zázemí a především spolupráci s odbornými pracovišti, které
nám doporučují s důvěrou pacienty do péče. Kromě poskytování samotné
specializované paliativní péče se nám podařilo propagovat možnosti domácího umírání, dostali jsme se
do povědomí mnohých zdravotníků a jiných odborníků
i široké veřejnosti v Olomouci
a okolí.
Naše propagační materiály
se snažíme umístit do čekáren
a ordinací praktických lékařů,
na obecní úřady aj., aby se široká veřejnost dozvěděla o našich poskytovaných službách.
12

zdravotními pojišťovnami. Všichni pacienti tak čerpali v roce 2020 péči zcela ZDARMA. To lze považovat
za převratné, zejména přihlédneme-li k předchozím rokům, kdy mobilní specializovaná paliativní péče
pro terminálně nemocné nebyla zákonně zakotvena.
I v roce 2020 jsme odvedli velký kus práce, doprovodili přes sto pacientů a jejich rodin. Naše organizace
je finančně a personálně stabilní, postupně rozšiřuje své zázemí a především spolupráci s odbornými
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Klienti roku 2020

V roce 2020 jsme péči poskytovali nepřetržitě 12 měsíců, 365 dní v roce. Pe-
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měrný věk dospělých pacientů byl 70 let, průměrný věk u dětí byl 6 roků. Doposkytována 53 mužům a 45 ženám, dětská paliativní péče
5 chlapcům a 7 dívkám. Z celkového počtu 110 pacientů jsme od zdravotních
V roce 2020 jsme péči poskytovali nepřetržitě 12 měsíců, 365 dní v roce. Pečovali jsme o celkem 110
pojišťoven získali příspěvek na krytí nákladů u 99 osob.
pacientů, z toho bylo 12 pacientů dětských. Průměrný věk dospělých pacientů byl 70 let, průměrný věk u
KLIENTI
ROKU
2020byla
spělá
péče

dětí byl 6 roků. Dospělá péče byla poskytována 53 mužům a 45 ženám, dětská paliativní péče 5
chlapcům a 7 dívkám. Z celkového počtu 110 pacientů jsme od zdravotních pojišťoven získali příspěvek
na krytí nákladů u 99 osob.

Počty klientů roku 2020
dle registrovaných pojišťoven

Celkem bylo v roce 2020 poskytnuto 3911 intervencí, z čehož bylo 137 lékařských, 1274 sesterských, 2447 telefonických, 185 intervencí v oblasti sociálního, psychologického a 53 spirituálního poradenství. Celkem jsme vykázali
2218 ošetřovatelských dnů, které byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Ve většině případů se jednalo o pacienty onkologicky nemocné, v 6 případech o pacienty s nenádorovým onemocněním. Délka péče se pohybovala
mezi 1 až 176 dny, přičemž průměrná délka poskytované péče činila 20,17
dní.
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Vývoj počtu klientů v letech 2016–2020
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Každoročně se nám daří také průběžně navyšovat celkové počty pacientů, kterým je naše péče
poskytována.
PROVOZNÍ HODINY
14
Lékařská i ošetřovatelská služba je dětským i dospělým pacientům poskytována nepřetržitě, ve dne i
v noci, ve všedních dnech i o svátcích.
Lékaři i zdravotní sestry jsou v pohotovosti 24 hodin, v případě akutního zhoršení stavu za klientem
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Provozní hodiny
Lékařská i ošetřovatelská služba je dětským i dospělým pacientům poskytována nepřetržitě, ve dne i v noci, ve všedních dnech i o svátcích.
Lékaři i zdravotní sestry jsou v pohotovosti 24 hodin, v případě akutního
zhoršení stavu za klientem okamžitě dojíždí a poskytují mu adekvátní pomoc
a úlevu od bolesti či jiných negativních doprovodných jevů nevyléčitelné nemoci a umírání.
Doprovodné služby jako sociální, psychologické a spirituální poradenství
jsou poskytovány klientům, pečujícím i jejich blízkým kdykoliv v případě potřeby. I tyto doprovodné služby probíhají v domácnostech klientů. Poskytujeme také poradenství pro pozůstalé. Od roku 2018 každý měsíc po dobu 2
hodin vede paní PhDr. Marie Marečková, Ph.D. setkávání pozůstalých.

Zdravotní služby
Poskytujeme mobilní specializovanou paliativní péči, tedy odbornou lékařskou a zdravotní péči dětským i dospělým pacientům, kteří se nachází ve
stádiu nevyléčitelné nemoci či umírání. Služby jsou zajišťovány dvěma multidisciplinárními týmy z pohledu komplexního přístupu ke klientovi a jeho
rodině (tzv. bio-psycho-socio-spirituální přístup).
Naše nestátní zdravotnické zařízení poskytuje tyto registrované
zdravotní služby:
925 – všeobecná sestra
926 – mobilní specializovaná paliativní péče
720 – paliativní ambulance
Lékařské služby v oboru paliativní medicína
•
komplexní vyšetření lékařem
•
cílené vyšetření lékařem
•
kontrolní vyšetření lékařem
•
telefonický kontakt
•
katetrizace muže
•
rozpis terapie, léčba symptomů
•
evakuační punkce dutin (ascites, fluidothorax)
•
invazivní léčba bolesti
15

Ošetřovatelské služby:
•
zavedení/ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí
péči
•
ošetřovací návštěvy – domácí péče, typ I., II., III., IV.
•
vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí
•
fyzická asistence při poskytování domácí péče
•
odběr biologického materiálu
•
podávání léků per os, aplikace medikace podkožně (s.c.), do svalu (i.m.),
nitrožilně (i.v.), inhalační podpůrná terapie
•
léčby bolesti
•
péče o intravenózní vstupy – port, PICC
•
oxygenoterapie
•
ošetření stomií
•
klysma, výplachy, cévkování, laváže, péče o permanentní katetry
•
lokální ošetření ran a vstupů
•
edukace, reedukace, ošetřovatelská rehabilitace

Registrované sociální služby
Registrovaná sociální služba odborné sociální poradenství se stala nedílnou součástí nabízené pomoci. Cílem je poskytnout uživateli kompletní
informace, které pomohou překonat obtížné životní období – dávky, kombinace služeb, možnosti další podpory, informace potřebné k rozhodování
o způsobech řešení obtížné životní situace bez narušení sociálních vazeb
a vztahů.
Cílovou skupinu tvoří dospělí pacienti a zákonní zástupci dětských pacientů, kteří se nachází v terminálním stádiu nemoci nebo umírání. Do kategorie cílové skupiny patří také rodinní příslušníci a blízké pečující osoby.
Poradenství je poskytováno i po úmrtí nemocného, a to ve formě Poradenství pro pozůstalé.
Souhrnně došlo v roce 2020 v rámci odborného sociálního poradenství
k 459 poradenským intervencím, v celkové výši 275,33 hodin.
Poskytujeme také registrovanou terénní odlehčovací službu. Od roku
2018 je zařazena do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Byla vykonávána v úvazku 2,0 pracovníků. Tato služba je určena především dlouhodobě pečujícím osobám k odlehčení jejich každodenní péče o blízkého
nemocného.
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Celkem bylo v rámci odlehčovací služby uzavřeno 65 smluv o poskytování
služby. Klienti odlehčovací služby byli ve smluvním vztahu celkem 1960 dnů,
čas přímé péče činil 968,85 hodin, čas strávený na cestě 339 hodin. Klienti
odlehčovací služby byli zejména z okolí Olomouce, např. Velký Týnec, Lutín,
Horka na Moravě, Brodek u Přerova, Troubelice, Litovel, Senice na Hané, Loučany atd., kde jsou tyto služby méně dostupné.

Zpráva o hospodaření
roku 2020
Za rok 2020 se nám podařilo získat více než 3,7 milionu korun z různých darů
jak od individuálních dárců, veřejných institucí, tak i soukromých organizací.
Všem patří obrovský dík, protože jinak bychom nemohli naši celoroční péči
v takovém
rozsahu zabezpečit
ZPRÁVA
O HOSPODAŘENÍ
ROKU 2020 a už vůbec ne ji dále rozšiřovat.
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z různých
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1.697.000
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dáme
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rokne2020:
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vůbec
ji dále rozšiřovat.
Výsledek hospodaření po zdanění za rok 2020 činí 1.697.000 Kč. Předkládáme zjednodušený výkaz zisku
a ztrát za rok 2020:

Struktura výnosů za rok 2020

VÝNOSY CELKEM
1. Provozní dotace
2. Přijaté příspěvky (dary)
3. Tržby za vlastní výkony a služby
3.1 MSPP

10 204 000
2 419 000
17
3 711 000
3 521 000
3 323 379

VÝNOSY CELKEM
1. Provozní dotace
2. Přijaté příspěvky (dary)
3. Tržby za vlastní výkony a služby
3.1 MSPP
3.2 Odlehčovací služba
4. Ostatní výnosy
NÁKLADY CELKEM
1. Spotřebované nákupy a nakupované služby
1.1 Spotřeba materiálu, energie
1.2 Opravy a udržování
1.3 Náklady na cestovné
1.4 Náklady na reprezentaci/marketing
1.5 Ostatní služby
2. Osobní náklady
2.1 Mzdové náklady
2.2 Zákonné sociální/zdravotní pojištění
2.3 Zákonné sociální náklady
2.4 Ostatní sociální náklady
3. Daně a poplatky
Daně a poplatky
4. Ostatní náklady
4.1 Jiné ostatní náklady
4.2 Jiné ostatní náklady
5. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
5.1 Odpisy dlouhodobého majetku

10 204 000
2 419 000
3 711 000
3 521 000
3 323 379
198 096
553 000
8 507 000
1 527 000
803 000
51 000
27 000
19 000
627 000
6 277 000
4 801 000
1 397 000
76 000
3 000
7 000
7 000
85 000
1 000
84 000
611 000
611 000

Kontrolní činnost v organizaci
V roce 2020 probíhaly v naší organizaci pouze pravidelné kontroly realizace
projektů.
Zprávy o realizaci projektů
V pravidelných intervalech docházelo k předkládání Zpráv o realizaci a navazujících Žádostí o platbu námi realizovaných projektů. Cíle realizovaných
projektů a monitorovací indikátory se nám dařilo průběžně zcela naplňovat,
což plyne i ze schválených Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu.
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KONTROLNÍ ČINNOST V ORGANIZACI
V roce 2020 probíhaly v naší organizaci pouze pravidelné kontroly realizace projektů.
Zprávy o realizaci projektů
V pravidelných intervalech docházelo k předkládání Zpráv o realizaci a navazujících Žádostí o platbu
námi realizovaných projektů. Cíle realizovaných projektů a monitorovací indikátory se nám dařilo
průběžně zcela naplňovat, což plyne i ze schválených Zpráv o realizaci a Žádostí o platbu.

Zpráva z provedeného finančního auditu
za rok 2020
ZPRÁVA Z PROVEDENÉHO FINANČNÍHO AUDITU ZA ROK 2020
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MÍSTA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
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Terénní lékařské, ošetřovatelské a sociální služby mobilního hospice poskytujeme v přirozeném
prostředí dětských i dospělých pacientů.

Místa poskytování
zdravotních a sociálních
služeb

Terénní lékařské, ošetřovatelské a sociální služby mobilního hospice poskytujeme v přirozeném prostředí dětských i dospělých pacientů.
Dospělou mobilní paliativní péči poskytujeme v okrese Olomouc a jeho okolí (dojezdová vzdálenost 30–35 km).
Dětské paliativní pacienty zabezpečujeme napříč Olomouckým krajem, ale
také v krajích okolních jako např. Zlínském, Pardubickém a Moravskoslezském.

Technické a věcné vybavení
Kontaktní pracoviště je vybaveno dle zákonem stanovených požadavků na
technické a věcné vybavení kontaktních pracovišť domácí péče (příloha č. 9.
k vyhlášce č. 92/2012 Sb.).
Služba klientům poskytuje i zapůjčení lékařských přístrojů (např. kyslíkový
koncentrátor, pulsní oxymetr, přenosná odsávačka hlenů, lineární dávkovač
léků, inhalátor apod.). S rozvíjejícími se službami neustále rozšiřujeme zabezpečení potřebnými pomůckami k zapůjčení – elektrická polohovací lůžka, mechanické vozíky, toaletní židle, antidekubitní matrace, infuzní stojany
a další.

Záměry na rok 2021
I nadále bychom chtěli díky stále stoupající poptávce po našich službách postupně navyšovat denní kapacitu služby. Následující rok nám přinese velkou
výzvu v nutnosti navýšit lékařské úvazky tak, abychom neztratili již uzavřené
smluvní vztahy s pojišťovnami. To s sebou přinese i změny v organizaci práce,
ale také vyšší finanční zátěž.
Cílem roku 2021 bude také nastartovat systém sebehodnocení podle
nově vzniklé metodiky MZ ČR. To nám pomůže vytipovat rizikové oblasti,
kterým je třeba se věnovat, abychom i nadále mohli garantovat vysokou
úroveň poskytnutých služeb. Nedílnou součástí naší práce bude kontinuální vzdělávání.
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Propagační a marketingové aktivity budou realizovány v průběhu celého roku. Stěžejní propagační aktivitou bude rozšířená putovní výstava
“...s láskou“, která postupně zavítá do nejrůznějších
částí celé České republiky. Doprovodnými aktivitami bude prezentace našeho videospotu ve FN
Olomouc či u jiných poskytovatelů zdravotní péče,
doplněná naší obrazovou publikací. Využívány budou další propagační nástroje, jako např. letáky, články v novinách, na sociálních sítích, prezentace
na konferencích či seminářích. Rádi bychom naši výstavu převedli do on-line
podoby, aby byla dostupná široké veřejnosti i v době omezeného pohybu.
I tento rok nás bude provázet neustálé hledání a zajištění dostatečné podpory provozu ze strany dotačních a nadačních titulů. I v roce 2021 počítáme
s navýšením potřeb financování a objemu poskytovaných služeb. Předpoklad
rozpočtu na rok 2021 je 8,8 mil. Kč.

Poděkování
Velké poděkování musí patřit v první řadě všem nadacím, fondům, firmám,
spolkům i jednotlivým lidem, kteří mobilní specializovanou paliativní péči
v roce 2020 podpořili věcnými či finančními dary nebo jim nebylo zatěžko
věnovat svou energii a čas. Podpořilo nás také velké množství obcí Olomouckého kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát města Olomouce
a Olomoucký kraj. I jim mnohokrát děkujeme.
To největší poděkování si zaslouží zaměstnanci a spolupracovníci, kteří
odvádí profesionální práci na vysoké úrovni, které nechybí především lidský rozměr. Službu, která dokáže pomoci v nejtěžších chvílích života, která
dokáže utřít slzy, je vstřícná a důstojná. Je radost
pracovat s lidmi, pro které není zaměstnání pouze
nástrojem k obživě, ale
především posláním.
Jsme vděční za každého, komu není lhostejné,
jak druzí odcházejí z tohoto světa.
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Sponzoři, dárci a partneři
Hlavním partnerem projektu je
Fakultní nemocnice Olomouc

Veřejná správa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Olomoucký kraj
Statutární město Olomouc
Statutární město Prostějov
Bělkovice-Lašťany
Bukovany
Dolany
Doloplazy
Dolní Újezd
Domašov u Šternberka
Drahanovice
Držovice
Haňovice
Horka nad Moravou
Charváty
Cholina
Kožušany-Tážaly
Křelov – Břuchotín
Lutín
Majetín
Mrsklesy
Polkovice
Přáslavice
Příkazy
Skrbeň
Střeň

•
•
•
•
•

Suchonice
Štěpánov
Tršice
Velký Týnec
Žerotín

Přijaté dary – právnické osoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADP-SANCO s.r.o.
Adra, o.s.
Alza
ČSOB Olomouc
FCC firma Prostějov
Globus ČR
Lions Club Olomouc
Melzer s.r.o.
Moravské Divadlo Olomouc
Nadační fond Skils
Nadační fond Život dětem
NF Ecce Hommo
NF Pomozme dětem žít lépe
NF Škoda Auto-mobilita
PřF UP Olomouc, laboratoř
růstových regulátorů
VODIS Olomouc s.r.o.
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Přijaté dary – soukromé osoby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Axman Karel
Benešová Magda
Bouchal Jaroslav
Brada Josef
Černá Leona
Černínová Eva
Dluhoš Jan
Dostál Martin
Fojtů Ondřej
Frelichová Ludmila
Gajová Irena
Hanák Petr
Hauška Jiří
Hladíková Miroslava
Hlaváček Karel
Holická Radka
Houda Jiří
Charvátová Ivana
Chodorová Marie
Ing. Březovský Vladimír
Ing. Grepl Martin, Ph.D.
Ing. Had Jan
Ing. Knápek Martin
Ing. Velech Jiří
Jeleňová Hana
Jeníková Alena, RP Style
Jiroutková Miroslava
JUDr. Stehlík Václav
JUDr. Talanda Adam, Ph.D.
Kaňovská Marie
Knápek Martin
Kolblová Zdenka
Kotek Karel
Kotras Václav
Koupilová Marcela
Kozma Petr
Kupsa Radomír
Looseley Vendula
Mga. Blažková Hana
Mgr. Brtníková Lenka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mgr. Doležalová Hana
Mgr. Dvorská Hana
Mgr. Hanzlík Tobiáš
Mgr. Skoupilová Zuzana
Mgr. Šálková Sylvie
Mgr. Záleská Markéta
MUDr. Bednařík Josef, MBA.
MUDr. Dorazilová Kateřina
MUDr. Orság Jiří, Ph.D.
Nejezchlebová Lenka
Nemerádová Patricie
Odložilová Zdenka
Pec Jan
Pelíšek Jiří
PhDr. Němcová Marcela
Pipeková Lenka
Polzerová Anna
prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
Richterek Lukáš
RNDr. Holubář Pavel
Sedláček Pavel
Sedláčková Marcela
Sladová Jana
Smička Radim
Srovnal Pavel
Stiessová Jitka
Strouhalová Šárka
Střechová Alena
Šesták Michal
Šestáková Ivana
Škopová Veronika
Šmerdová Lenka
Šmucrová Barbora
Štěpánek Jakub
Terrichová Hana
Tozzi di Angelo Kam.
Uhlířová Renata
Válková Michaela
Vostalová Jitka
Wita Jaroslav

Zpracovala Kateřina Tichá, schválila správní rada ústavu.
Elektronická verze. Tištěno v počtu 75 kusů.
24

Sponzoři, dárci a partneři

TIRÁŽ

VÝROČNÍ
ZPRÁVA
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o činnosti a hospodaření
NEJSTE SAMI – mobilní hospic, z.ú.
ZA ROK 2020

www.nejstesami.eu
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