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Výroční zpráva 2012

Slovo úvodem

Vážení,
v této výroční zprávě vás seznámím s provozem Hospice sv. Štěpána ve dvanáctém roce provozu, tedy  v roce 2012.  
Rozsah  našich služeb se podstatně neměnil. Těžce nemocným pacientům jsme poskytovali služby zdravotní 
formou paliativní péče a dále  služby sociální, do kterých patří sociální složka hospicové péče, odlehčovací služby, 
sociální služby poskytované klientům ve zdravotnickém zařízení  a odborné sociální poradenství včetně půjčovny 
pomůcek. 
V roce 2012 bylo hospitalizováno 261  pacientů, kteří u nás  strávili 5 725 ošetřovacích dní. Dalších 38 klientů využilo 
tzv. odlehčovací služby a pobyt na sociálním lůžku po dobu 1 173 ošetřovacích dní. Dohromady tedy 299 pacientů po 
dobu 6 898 dnů.  Průměrný pobyt pacienta v hospici byl 23 dní. Proti předchozímu roku se průměrná doba pobytu 
snížila o 4 dny.  Obložnost byla 73%. Velmi žádanou službou byla  poradna a půjčovna pomůcek pro nemocné, kteří 
jsou v domácí péči. Bylo poskytnuto 343 zápůjček na dobu 34 643 dní. To znamená, že každá pomůcka byla  
zapůjčena průměrně na  100  dní. 
Rok 2012  byl v mnohém však velmi výjimečný a těžký.  Potýkali jsme se především s velkým nedostatkem 
finančních prostředků, jelikož nám nejprve byla zcela zamítnuta státní dotace na tzv. odlehčovací služby. Ta nám 
nakonec po dlouhých jednáních  byla až téměř koncem roku přiznána, ale pouze ve výši 20% proti skutečnosti 
minulých let. 
Další problémy byly i v oblasti personální. Od počátku srpna  onemocněla primářka a od září další kmenová lékařka. 
Zajistit denní služby bylo neskutečně těžké. Vše se muselo řešit pomocí externistů. Většina z  nich neměla 
s hospicovými pacienty s paliativní péčí a s léčbou bolesti žádnou zkušenost. To kladlo daleko větší zátěž především 
i na další zdravotnický personál. Myslím tím především vrchní sestru a všechny sestry ve službách. Až koncem roku 
se podařilo zajistit dva lékaře na částečný úvazek. Druhé pololetí bylo obdobím nadmíru náročným.
I přes všechny tyto problémy se podařilo služby v hospici zachovat na vysoké odborné a lidské úrovni. 
Za to všem zaměstnancům hospice upřímně děkuji.

Pavel Česal, ředitel hospice

Život každého člověka se skládá jako mozaika z jednotlivých událostí. Pro nás jsou příjemné ty radostné. Když 
v sobě dva lidé najdou zalíbení a chtějí založit rodinu, raduje se s mnoho blízkých a přátel. Když se narodí děťátko, je 
to důvod k radostné oslavě. Setkání s přáteli, spolužáky, mnohdy i po letech, oživují milé vzpomínky na časy, které už 
dávno minuly. Tyto momenty prožíváme rádi. A jak by byl život jednoduchý, kdyby to byly jen krásné zážitky. Ale 
k údělu člověka patří i nepříjemné věci. Určitě se netěšíme na nepříjemné rozhovory, na řešení problémů, ať v životě 
nebo v zaměstnání. Rádi bychom se vyhnuli setkání s lidmi, kteří nám nejsou milí, kteří nám ublížili. K lidskému 
životu patří neodmyslitelně smrt. Jak rádi bychom se jí vyhnuli, jak rádi bychom jí eliminovali ze svého života. Ale 
ona k životu patří tak přirozeně jako zrození. V hospici se setkáváme se smrtí asi častěji než většina lidí. Možná by si 
někdo mohl myslet, že jsme proti ní imunní, že se nás skutečnost konce života už nedotýká. Ale když odchází ze 
života někdo blízký, najednou to hluboce zasáhne každého. V tom momentě i ten, kdo se snaží rozdávat útěchu 
a posilu druhým, potřebuje pomoc. Potřebuje blízkost někoho, kdo mu bude naslouchat, kdo mu pomůže 
s odpověďmi na všechna „proč?“. I když si sami srovnáme životní hodnoty, i když se smrtí ve svém životě počítáme, 
vždycky nás zaskočí. Najednou nám v životě někdo chybí, zůstává prázdné místo …
Tuto výroční zprávu zaplnila především čísla – statistika, ekonomika, apod. Byl bych rád, abychom za těmito čísly 
viděli konkrétního člověka. Jak toho, který potřebuje naši pomoc, tak také toho, který pomoc poskytuje. Ten, kdo 
chce pomoc poskytovat opravdu dobře, musí někde čerpat. Někdo čerpá posilu z dobrého rodinného zázemí, z víry 
v Boha, z krásných přátelství. Kdo svůj duchovní a duševní potenciál nedoplňuje, se za čas vyčerpá, nemá pak už co 
dát, co nabídnout. Myslím, že tým pracovníků, kteří tvoří Hospic sv. Štěpána, stále má co nabídnout těm, kteří k nám 
přicházejí, kteří potřebují naši pomoc, naše naslouchání. Děkuji všem, kterým se to daří.

Mgr. Miloslav MAREK, předseda občanského sdružení
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Základní informace
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Pavel ČESAL, ředitel

MUDr. Marie GOLDMANNOVÁ, primářka  Zdeňka PIXOVÁ, vrchní sestra  Tomáš SMOLEK, vedoucí provozu

Mgr. Miloslav  MAREK, provozní pracovník, analytik Marie  PROKOPOVÁ, ekonom 

Iva  KŘIVÁNKOVÁ, sekretářka Josef   TAHOTNÝ, technický pracovník  

MUDr. Milada  POSPÍŠILOVÁ (část roku)  MUDr. Mlada  KAMÍNKOVÁ (část roku)

MUDr. Eva HVÍŽĎALOVÁ  MUDr. Marie  THONOVÁ  MUDr. Jana  BRYCHTOVÁ 
MUDr. Lukáš SYROVÁTKA 

Mgr. Dagmar  PELCOVÁ, DiS., sociální pracovnice Mgr. Klára  LANDOVÁ, psycholog

Alexandra  MOŠTKOVÁ  Helena  ŠVEHLOVÁ

                            
Kristina  BLAŽKE,  DiS. Mgr. Romana  ŠNOBLOVÁ Ivana TITĚROVÁ Jolana PLAŠILOVÁ

Mgr.  Jaroslava  JANKOVSKÁ Ludmila  ČESALOVÁ Kamila   STACHOVÁ
Pavlína  SALAČOVÁ  Pavla  ZBROJOVÁ Dagmar  PÁTROVIČOVÁ Marie  KESLOVÁ

                                                          
Miroslava  SMÍTKOVÁ

Ing. Petra  HELCLOVÁ Martina  RYBÁŘOVÁ Božena  HLUŠIČKOVÁ 
Monika  GARABOVÁ Monika  SEDLÁČKOVÁ  Jiří  NOVÁK, DiS. (část roku) Zdenka  TAITLOVÁ

 Jarmila  KOCHRDOVÁ   Jitka  KUBELKOVÁ 
Martina  RYŠÁNKOVÁ Eva  KAŠKOVÁ 

R.D. ICLic. Józef   SZELIGA 

         
Marie ŠÍFOVÁ Pavla  SKOKANOVÁ Jiřinka  ČERMÁKOVÁ Marta  KIRSCHNEROVÁ

           
 Miloslava  FIŠEROVÁ Marcela  TOMIOVÁ Helena  TAJČOVÁ Irena  ALEXOVÁ

           Josef   KRÁL  Ecaterina  MUZICA  Naděžda  RÝZLEROVÁ  Marie SLABÁ

 

 

 

 

  
   

  

   
   

  
 

   

   

Technicko-hospodářští pracovníci

Lékaři

Externí lékaři

Nelékařští pracovníci

Staniční sestry

Zdravotní sestry

Nutriční terapeut

Ošetřovatelé, sanitáři, pracovníci v sociálních službách

Duchovní

Recepce

Kuchyně

Prádelna, úklid, údržba

MUDr. Petra KLIMECKÁ (část roku)

 (část roku)   MUDr. Jan PAJEREK (část roku)

Karel  OLIVA

Jitka HOJSÁKOVÁ (část roku) Boris ŠULAN
Ivana  KUBEŠOVÁ 

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích byl založen v roce 1997 jako občanské sdružení. 
Členové tohoto sdružení tvoří základnu a podporu týmu pracovníků, kteří v hospici 
poskytují péči nemocným. Každý člen sdružení pomáhá podle svých možností. Většina z 
nich přispívá měsíčně 100 Kč na provoz, mimoto další pomáhají jako dobrovolníci u 
pacientů i při akcích mimo hospic. Velmi důležitá je podpora v modlitbě. Denně v poledne 
se každý, kdo může, spojuje tam, kde zrovna je, v modlitbě s ostatními za  hospic, pacienty 
a za další potřeby.
Statutárním orgánem je podle stanov Rada sdružení, která má pět členů. Ti jsou voleni 
jednou za tři roky na valné hromadě sdružení. Radě sdružení je za vedení hospice 
odpovědný ředitel, jemu pak přímo podléhají vedoucí jednotlivých úseků.

Mgr. Miloslav MAREK, předseda 

Miloslav ŠINFELT, místopředseda 

Mgr. Kateřina KROUPOVÁ, sekretář

MUDr. Marie SVATOŠOVÁ 

Tomáš SMOLEK

Rada sdružení

Personální obsazení
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Výroční zpráva 2012

Péče

Péče duchovních
Pravidelné bohoslužby zajišťují duchovní 
Římskokatolické církve, především P. Józef  Szeliga.  
Duchovní dalších křesťanských církví jsou zváni 
podle přání pacientů. V roce 2012 byla 58 pacientům 
udělena svátost nemocných, tři pacienti byli pokřtěni 
a biřmováni. Práce duchovních rovněž spočívala 
v existenciálních rozhovorech s pacienty a jejich 
blízkými.    

e uNaš  sl žby
zPři péči o nemocné a jejich rodiny vychá íme z 

 k nejedinečných potřeb každého člově a. Řešíme jen 
íž , m ě řítělesné obt e  ezi které nejčast ji pat  bolest a 

é h é ovdušnost, ale tak  potřeby psyc ologick  a duch ní, 
z s línapř. potřebu u avřít vůj život, smířit se s b zkými a 

o ě z p é j o  p d kovat a rožit . Mezi ne častější s ciální

ře p ou ů s d pot by atří t ha z stat upro tře své rodiny, k 
n řis  š  tomu slouží mož ost p týlky na vět ině pokojů. 

k p h přá  Snažíme se ta é o s lnění “posledníc  ní”. Ta jsou 

roz d k t rý oh  ličná: od z ánlivých malič os í, kte mi m ou
 c y obýt návštěva ukrárn , lesa neb  kina, až po veliké 

e a o á i ná oš t svěci, kt ré č st zůst vají m e řujícím kryty.
Hospic zřizuje ambulanci a stacionář paliativní 
medicíny a  léčby bolesti
Ve středu  25. července předali zástupci NF Umění 
doprovázet našemu hospici finanční dar ve výši 60 000 Kč. 
Z daru jsme vybavili potřebnými pomůckami ambulanci 
a stacionář léčby bolesti. Celkově tak tento nadační fond 
podpořil litoměřický hospic částkou dosahující téměř 630 
tisíc korun.
Ambulance bude poskytovat paliativní léčbu všem 
potřebným nemocným. Pravdou však je, že Všeobecná 
zdravotní pojišťovna s námi zatím na tuto službu neuzavřela 
smlouvu. Provozováním ambulance chceme pomoci 
především těm rodinám, které pečují o nemocného 
v domácím prostředí a potřebují řešit nastalou komplikaci 
bez nutnosti hospitalizace. Půjde především o léčbu bolesti 
a dalších symptomů. 
 „Lékař hospice, který má odbornou specializaci v oboru 
paliativní medicína a léčba bolesti, nastaví potřebnou léčbu. 
Ta může být aplikována okamžitě ve stacionáři, který na 
ambulanci navazuje. Poté může být pacient nadále ve svém 
domácím prostředí. Do ambulance bude pouze dojíždět na 
pravidelné kontroly, případně na další úpravu léčby,“ vysvětlil 
novinářům ředitel Pavel Česal. „Tento způsob ambulantní 
léčby pomůže nevyléčitelně nemocným pacientům a jejich 
blízkým s naší pomocí zvládnout péči v domácím prostředí 
bez nutnosti hospitalizace”, dodal.

Mikuláš byl i v hospici
Stejně jako v minulých letech nás i v roce 2012 
navštívil Mikuláš se svojí družinou.
Dva čerti, anděl a hrstka muzikantů mu dělali 
doprovod a celá skupina navštívila všechny pacienty, 
kteří o to stáli, i sestřičky. Zazpívali, rozdali dárečky 
a malované perníčky a s nimi i spoustu radosti.

Mikulášská družina hrála i zpívala pacientům 
i personálu.
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Hospic  sv. Štěpána, občanské sdružení

Péče

Vzpomínkové setkání
Ve středu 21. března se v hospici uskutečnilo setkání 
pozůstalých po pacientech, kteří v našem zařízení zemřeli 
v uplynulých měsících. Navázali jsme tak na tradici z 
prvních let provozu hospice, kdy se tato setkání 
pravidelně konala. Bohoslužby a následného posezení 
nad fotografiemi a kávou se zúčastnilo na třicet 
pozůstalých, s nimiž na jejich blízké zavzpomínali 
zaměstnanci hospice. Setkání proběhlo v milé až rodinné 
atmosféře a vyznělo velmi pozitivně. 

Dobrovolníci v hospici v roce 2012
V roce 2012 docházelo do hospice celkem 16 dobrovolníků, kteří se podíleli na mnohých aktivitách v hospici a okolí, 
kromě pravidelných akcí jako jsou HuLiDe, výtvarná dílna či péče o knihovnu a samozřejmě individuální návštěvy 
připomeňme i akce jednorázové, jako byly např. Noc kostelů, koncert Hradišťanu pro hospic, dvoudenní setkání 
dobrovolníků z ostatních hospiců, NGO market v Praze, prezentace při oslavě Zdravého města Litoměřice, adventní 
trhy a mnohé další.
V průměru odsloužili na 700 hodin, které věnovali bezplatně hospici a jeho pacientům. Nejvíce času u nás strávily 
MUDr. Eva Hvížďalová, paní Zdenka  Skálová a paní Margit Veselská.
Velké díky patří také všem, kteří nás podpořili bez toho, aby se zařadili do řad „oficiálních“ dobrovolníků, hlavně třídě 
Mgr. Valeškové ze SPgŠ J. H. Pestalozziho, jejiž studentky pro nás vyrobily velké množství dárečků a drobných i větších 
radostí, jejichž prodejem podpořily náš provoz; kromě toho také zajistily mnoho hodin přímo ve stánku hospice na 
náměstí v Litoměřicích při adventních trzích.

Nemocní nemocným
I vážně nemocný, ležící člověk může pomáhat druhým. 
Stačí k tomu trocha trpělivosti, sloužící zrak a šikovné 
ruce. Pacienti hospice se mohou v rámci ergoterapie 
zapojit do pletení obvazů pro malomocné. Z této 
aktivity profitují nejen malomocní v jiné části světa, ale 
i samotní výrobci obvazů, pro něž se pletení může stát 
dobrou náplní času, který musí strávit na lůžku. 
Vědomí, že jsou prospěšní a pomáhají bližním, zase 
může dát smysl jejich dnům a pomoci nalézt smysl 
nemoci a trápení, které prožívají. Pocit sounáležitosti 
s jinými nemocnými může proniknout hradbu často 
prožívaného osamocení. V loňském roce jsme na Misii 
Lepra z hospice odeslali 10 hotových obvazů. 

Výlety
Pokud to zdravotní stav jen trochu dovolí, podnikají naši 
klienti v doprovodu dobrovolníků i zaměstnanců 
procházky a sem tam i nějaký výlet. Na začátku léta 2012 
jsme se například vydali do nádherného Opárenského 
údolí

Bohoslužba při setkání pozůstalých.

Výtvarné dílny se účastní pacienti i rodinní příslušníci.
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Výroční zpráva 2012

Události

Veřejná sbírka pro hospic
Dne 19. října 2012 uspořádal Hospic sv. Štěpána v rámci 
Světového dne pro hospice veřejnou sbírku. Studenti třetího 
ročníku Střední pedagogické školy Henricha Pestalozziho 
Litoměřice vybírali u ulicích města do deseti kasiček. Výtěžek 
sbírky ve výši 14.369 Kč byl použit na léky pro pacienty 
hospice.

Benefiční koncert skupiny Hradišťan
Informace o chybějících finančních zdrojích pro hospic 
zvedly vlnu solidarity. Nejvýznamnější benefiční akcí byl 
koncert skupiny Hradišťan, díky němuž ožilo Dómské 
náměstí ve středu 5. září. Nadační fond Kalich Alexandra 
Vondry zde pod širým nebem pořádal charitativní koncert, 
jehož celý výtěžek šel na podporu naší činnosti.
„Atmosféra zde mi připomíná tu velehradskou. Jsem úplně 
nadšen a dojat tím, v jakém počtu jste se dostavili, abyste 
vyjádřili podporu zařízení, jež si naši pomoc zaslouží. Ocitlo 
se letos v nelehké finanční situaci a my jsme tu nyní proto, 
abychom společně ukázali, že s námi může počítat,“ uvedl 
senátor Vondra, který na závěr charitativního večera předal 
řediteli hospice Pavlu Česalovi šek na 98 tisíc korun. Částku 
zaokrouhlil na 110 tisíc korun poté, co dalších 12 tisíc korun 
přidal ze svého.
Diváci byli nadšeni nejen ze skvělého hudebního zážitku 
zprostředkovaného vynikající muzikou Hradišťanu, ale 
i myšlenkou akce. „Byl to pro mne ohromný zážitek. 
Myšlenka senátora Vondry spojit kulturní zážitek s pomocí 
dobré věci mne velmi oslovila,“ uvedla Ivana Beránková, 
která do Litoměřic přijela z Maštova na Chomutovsku. 
Krok představitele NF Kalich vyvolal další vlnu solidarity. 
Jednatel společnosti Balkancar Jaromír Mareš následně 
předal řediteli Česalovi šek na 50 tisíc korun. Pozadu 
nezůstalo ani město Litoměřice.  Místostarosta Karel Krejza 
oznámil, že pětikoruna z každé prodané vstupenky na 
Ostrovní festival, na který u příležitosti vinobraní zavítá 
skupina Kabát, půjde hospici. „Věřím, že takto dosáhneme 
další stotisícové částky,“ dodal místostarosta.
Charitativní koncert pořádal NF Kalich za pomoci 
Městských kulturních zařízení Litoměřice a Svatoštěpánské 
kapituly, která bezplatně zapůjčila Dómské náměstí. 
Pozdravit účastníky koncertu proto osobně přišel i probošt 
kapituly, kanovník Jiří Hladík, a litoměřický biskup Jan 
Baxant.

Charitativní kalendář
Desítky lidí převážně mladšího a středního věku přišly 
v podvečer v sobotu 10. listopadu do bývalého Jezuitského  
kostela v Litoměřicích, aby podpořily charitativní akci pro 
Hospic sv. Štěpána. Veřejnosti byl představen kalendář na 
rok 2013, který vytvořila skupina mladých umělců Pin Up 
Angeles 2013, a to bez nároku na honorář. Celý projekt 
koordinovala Věra Urbánková Svobodová. Večera se 
rovněž zúčastnily modelky a fotograf   Pavel Vurma. O 
kulturní program se postaral saxofonista Hynek Vraný a své 
umění na tyči bravurně předvedla Lucie Loo Šimková.
Kalendář byl vydán nákladem tisíc výtisků v ceně 350 Kč. 
Přímo na místě si jej zakoupila řada účastníků večera. 
Kalendář se prodával v Litoměřicích, Lovosicích, České 
Kamenici, Děčíně, Rumburku, Varnsdorfu, Žatci, 
Chomutově, Českých Budějovicích, Praze a na recepci 
Hospice sv. Štěpána. Výtěžek z prodeje kalendářů byl 
použit na nákup léků, zdravotnického materiálu a pomůcek 
pro nevyléčitelně nemocné pacienty hospice. 

Třída Mgr. Valeškové předává výrobky pro hospic.

“Požáry ze čtyř stran, hoří léto ...”  Hradišťan zpívá pro hospic
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Hospic  sv. Štěpána, občanské sdružení

Události

Noc kostelů v hospici se vydařila
I přes nepříliš povedené počasí se Noc kostelů v našem 
zařízení vydařila. Program pro děti jsme bohužel museli 
přesunout do vnitřních prostor, což ale dětem nebránilo 
v „rozletu“.
Nakonec jich přišlo rovných 50!  Děti si vyzkoušely různé 
aktivity, jako třeba jízdu na invalidním vozíku, střelbu 
stříkačkou na hrad z kelímků a mnoho dalších. Všem se 
program moc líbil.
Kapli navštívilo přes 200 účastníků, kteří využili možnosti 
zapálit svíčku či napsat jméno svého blízkého, který už 
není s nimi, na kámen a tímto netradičním způsobem tak 
na ty, kteří nás opustili, zavzpomínat. V průběhu celého 
konání Noci kostelů byla možnost dát si v našem 
obchůdku výbornou kávu, čaj, či se občerstvit zmrzlinou, 
prohlédnout si některé prostory hospice a také zakoupit 
výrobky našich pacientů (především hedvábné) a tím 
podpořit jejich další činnost.

Světový den pro hospice
Smyslem Světového dne pro hospice je především zlepšit 
informovanost veřejnosti o hospicích a o péči o umírající, 
tedy o problematice, která se týká každého z nás. Všichni 
bychom si jistě přáli prožít konec života důstojně, bez 
bolesti a mezi svými blízkými. Hospicová péče dokáže 
nejen úspěšně zvládat bolest, ale i další symptomy 
závěrečných stádií těžkých onemocnění, v nichž smrt 
a umírání nemusejí být synonymem strachu a utrpení. 
Bohužel kvalitní péče je dostupná pouze zlomku 
pacientů. Přes 70 procent lidí umírá v nemocnicích, 
léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech 
důchodců. Podle průzkumů si však většina z nás nepřeje 
zemřít v tomto prostředí. Světový den pro hospice 
přispěl jistě nejen k větší informovanosti o hospicové 
péči, ale též k získání dalších dobrovolníků pro práci v 
hospicích i k získání finančních prostředků na jejich 
činnost, neboť nikde na světě se hospice bez darů 
neobejdou.

Nadace K omerční  bank y J is tota ,  
společnost Linet a Asociace hospicové 
a paliativní péče pomohly Hospici 
sv. Štěpána
Hospic sv. Štěpána je v provozu již jedenáctým rokem. 
Za uplynulou dobu poskytl služby více než 2400 
nevyléčitelně nemocným pacientům převážně 
s nádorovým onemocněním. Část vnitřního vybavení, 
především elektrická polohovatelná lůžka, jsou již na 
konci životnosti a je zapotřebí je postupně obměnit.
Hospic sv. Štěpána se stal dalším z hospiců, který byl 
zahrnut do projektu, který umožňuje pořídit kvalitní 
elektrická polohovací lůžka od české firmy Linet. Na 
základě podepsaného Memoranda o vzájemné 
spolupráci poskytla koncem roku 2011 Nadace 
Komerční banky Jistota příspěvek ve výši  40% 
z celkové ceny. Společnost Linet poskytla slevu 30%  
z celkové ceny šesti nových lůžek. Zbývající částku 
doplatil Hospic sv. Štěpána. Všem účastníkům projektu 
děkujeme za spolupráci.

Krásný výtěžek benefičního koncertu.

Písnička potěší uši a zahřeje u srdce.

Ředitel hospice přijímá šek od Nadace Komerční banky Jistota.
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Výročí otevření hospice
V sobotu 4. února jsme si připomněli 11 let provozu 
našeho zařízení. Při mši svaté v kapli hospice 
římskokatolický duchovní Józef  Szeliga poděkoval 
zaměstnancům za jejich péči o nemocné a vzpomněl na 
všechny, kteří tímto zařízením prošli.

8. ples hospice
V pátek 3. února se zaplnil sál litoměřické Koliby 
příznivci hospice, kteří zde strávili příjemný 
večer na již osmém plesu. K poslechu a hlavně 
tanci hrála kapela Relax pod vedením kapelníka 
Martina Dolejšího. Letošním zpestřením bylo 
představení kurzu Zumby její instruktorkou 
Janou Švábovou. Výtěžek z plesu byl sice nižší 
než jiné roky, přesto činil 21 000 Kč.Bude použit  
pro potřeby hospice. Děkujeme všem příznivců 
a sponzorům a věříme, že nám zachovají přízeň 
i v nadcházejících letech.

Události

Výroční zpráva 2012

Řehlovické hudební jaro
Dne 6.5.2012 se konalo v Řehlovicích hudební jaro.
První koncert v tomto roce byl opět věnován památce 
MUDr. Hany Pajerkové, která před čtyřmi roky v našem 
hospici zemřela. Řehlovický kostel Nejsvětější Trojice byl 
zcela zaplněn jejími známými a blízkými, občany Řehlovic. 
Koncert zahájila děvčata Gymnázia Jateční v Ústí nad 
Labem hrou na flétny. Přednesla melodie z filmových 
pohádek Popelka, Shrek a Hvězdné války.  Poté Vilém 
Veverka přednesl unikátním způsobem 12 Fantazií pro 
hoboj sólo od Georga Philippa Telemanna. Své vystoupení 
doplnil o zážitky na studiích v Berlíně. Závěr koncertu patřil 
Ústeckému pěveckému sboru, se kterým paní doktorka 
rovněž v minulosti zpívala. K portrétu své kolegyně položili 
kytičku.
Výtěžek koncertu byl věnován Hospici sv. Štěpána 
Litoměřice.

Dobrovolníci litoměřického hospice 
na vlnách Českého rozhlasu
10. června měli možnost posluchači Českého 
rozhlasu 2 setkat se s našimi dobrovolníky. Pořad 
„V předpokoji ráje“ z cyklu Dobrá vůle natočila 
redaktorka Gábina Albrechtová. Naši 
dobrovolníci vyprávěli nejen o tom, proč 
pomáhají zrovna v hospici a co jim práce u nás 
dává či bere. 
Pořad si můžete poslechnout z archivu Českého 
rozhlasu na:
 www.rozlas.cz/praha/dobravule/zprava/10723

“Pálení čarodějnic” s hamonikářem panem Jindříškem.
Setkání s pacienty, tzv. Hulide, doplňuje i zpěv a hra na ¨kytaru.

Koncert skupiny Hradišťan navštívilo mnoho lidí.

Řehlovické hudební jaro.
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Benefiční koncert
Člen skupiny Oboroh Slávek Klecandr zahrál na 
benefičním koncertu pro Hospic sv. Štěpána, který se 
uskutečnil v kostele Všech svatých v Litoměařicích 27. 
dubna od 19.00 hodin. Na koncertě zazněly křesťanské 
písně ve folkrockovém stylu.

Jarní benefiční koncert
Opravdu nevšední zážitek prožili posluchači, kteří 
přišli ve středu 23. května na Jarní benefiční koncert 
pro Hospic sv. Štěpána.
Trojice sólistů Státní opery Praha vybrala a předvedla 
skladby a árie našich a světových autorů, a to Bizeta, 
Dvořáka, Händla, Kuchaře, Černohorského a dalších.  
Daniela Radosa svým nádherným sopránem spolu 
s trumpetistou Miroslavem Laštovkou za doprovodu 
Adolfa Melichara na varhany rozezvučela Kongresový 
sál gotického hradu. Největší úspěch, podle potlesku 
diváků, sklidila za árii Rusalky. Largo z Novosvětské 
symfonie podané na trubku s doprovodem varhan bylo 
rovněž unikátním zážitkem. Umělci vystoupili bez 
nároku na honorář, výtěžek ze vstupného byl použit na 
nákup léků, opiátů pro nevyléčitelně nemocné pacienty 
Hospice sv. Štěpána. Rovněž děkujeme Centru 
cestovního ruchu Litoměřice za propagaci akce a 
poskytnutí nádherných prostor Hradu Litoměřice bez 
nároku na nájemné.

Události

Hospic  sv. Štěpána, občanské sdružení

Živý Betlém
Pro všechny lidi dobré vůle, kteří si chtěli připomenout 
nejkrásnější vánoční událost, připravili již tradičně 
zaměstnanci a dobrovolníci Hospice sv. Štěpána 23. prosince 
Živý Betlém. 
Akci jsme již podruhé pořádali s občanským sdružením 
Zvířátka lidem. Herci o dvou i čtyřech nohách sklidili 
zasloužený potlesk.

Pašije na květnou neděli
Na Květnou neděli 1. dubna měli zájemci možnost 
vyslechnout Pašije podle Jana v netradičním pop-
rockovém rytmu v podání Bohušovické scholy a hostů. 
Benefiční koncerty pro litoměřický hospic proběhly v 
10.00 hodin v kostele sv. Prokopa a Mikuláše v 
Bohušovicích nad Ohří a v 16.00 hodin v kostele Všech 
svatých v Litoměřicích. 

Děti z mateřské školy přišly zazpívat našim pacientům.

Daniela Radosa na benefičním koncertu v litoměřickém hradě.

Na koncert skupiny Hradišťan přišli i pacienti a dobrovolníci.
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Výroční zpráva 2012

Finance - nezisková část

10%

5%

4%

17%

11% 0%

53%

Spotřeba materiálu Spotřeba energie

Služby Mzdy včetně OON

Odvody z mezd Odpisy HIM

Ostatní

43%

13%

8%

20%

4%

6%

6%

Platby pacientů
Platby pojišťoven
Dary fyzických osob
Dary měst a obcí
Dotace MPSV
Dotace ostatní
Ostatní

643 500 KčDary měst a obcí

604 095 KčDary nadací

143 510 KčSbírky

17 897 682 KčVÝNOSY CELKEM

3 455 843 KčPlatby pacientů

7 497 646 KčPlatby zdravotních pojišťoven

71 920 KčPlatby doprovodů

438 041 KčPůjčovné za pomůcky

393 922 KčOstatní

1 085 905 KčDary fyzických osob

285 300 KčDary právnických osob

1 005 000 KčDotace MPSV

160 000 KčDotace Ecce Homo

1 973 000 KčDotace měst a obcí

140 000 KčDotace ostatní

3 570 893 KčCELKOVÁ ZTRÁTA

3 276,29 Kč

1 087,07 Kč

500,94 Kč

475,07 Kč

400,37 Kč

812,84 Kč

celkem

33,18 %

15,29 %

14,50 %

12,22 %

24,81 %

3 748 335 KčOdvody z mezd

2 290 897 KčOdpisy HIM

Ostatní

21 468 575 KčNÁKLADY CELKEM

2 047 225 KčSpotřeba materiálu

1 073 267 KčSpotřeba energie

72 053 KčOdpady

111 043 KčOpravy

6 857 KčCestovné

719 382 KčSlužby celkem

11 339 059 KčMzdové náklady včetně OON

60 457 Kč

33%

15%
15%

25%

12%

Platby zdravotních pojišťoven
Platby pacientů
Dotace
Dary
Ostatní

Podíl nákladů na lůžko a den v roce 2012

Počet ošetřovacích dní                       6898

Platby zdravotních pojišťoven

Platby pacientů

Dotace

Dary

Ostatní
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Hospic  sv. Štěpána, občanské sdružení

Finance - zisková část

1% 3%

52%

1%

43%

Spotřeba materiálu Spotřeba energie

Prodané zboží Mzdy

Ostatní

58%

3%

37%

0%

2%

Prodej stravy Prodané zboží

Prodej bytu Praní prádla

Členské příspěvky

1 082 221 Kč

625 604 KčProdané zboží

2 872 KčPraní prádla

23 645 KčProdej stravy

30 100 KčČlenské příspěvky

400 000 KčProdej bytu

49 030 KčZTRÁTA CELKEM

1 259 KčOstatní služby

486 611 KčMzdy včetně odvodů z mezd

1 131 251 Kč

14 017 KčSpotřeba materiálu

37 347 KčSpotřeba energie

2 496 KčOpravy

583 286 KčProdané zboží

6 235 KčReprezentace

Financování hospice je vícezdrojové. Naplnit příjmovou část není jednoduché. Příjmy v r. 2012 činily 
17.897.682 Kč, náklady 21.468.575 Kč. Ztráta byla nejvyšší v historii hospice, přes 3,5 mil. Kč. Největší ztrátu 
způsobil výpadek státní dotace. Jedinou záchranou pro nás bylo, že jsme v minulých letech  nastřádali finanční 
prostředky na rezervním fondu. Z něho jsme byli nuceni 2 miliony uvolnit  na výplaty mezd zaměstnanců. 
Snažíme se, aby služby, které našim těžce nemocným poskytujeme, byly po všech stránkách na vysoké úrovni. 
Závisí to především na dostatečném množství kvalitního personálu, na vybavení hospice, dostatečném množství 
potřebných léků a zdravotnického materiálu. To vše je samozřejmě velmi náročné na finanční prostředky.

NÁKLADY CELKEM - zisková část

VÝNOSY CELKEM - zisková část
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76%

18%

6%

zemřelí propuštění stav k 31.12.2012

Výroční zpráva 2012

Statistika

228 pacientůzemřelí

53 pacientůpropuštění

18 pacientůstav k 31.12.2012 Měsíc

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

1. pololetí

2. pololetí

celkem

2010

76

77

81

69

61

72

78

72

63

60

57

70

73

67

70

2011

67

73

74

77

83

75

67

76

60

69

58

43

75

62

68

2012

56
67

89
89

73

78

66

67

62
78

77

76

75

70

73

% % %

Věk pacienta

do 30 let

31 - 40 let

41 - 50 let

51 - 60 let
61 - 70 let

71 - 80 let

81 - 90 let
91 - 100 let

101 let a více 
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0
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6

27
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0
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

leden
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duben
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červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2010 2011 2012

67%

6%

2%

8%

0%

14%
3%

Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Oborová zdr. pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE

Využití lůžkové kapacity v jednotlivých měsících

 

Ukončení hospitalizace pacientů Přehled pacientů podle 
zdravotního pojištění

Věková struktura pacientů
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Hospic  sv. Štěpána, občanské sdružení

Statistika

Podíl onkologických a 
neokologických diagnóz

77%

23%

Onkologické onemocnění

Neonkologické onemocnění

Přehled ukončení hospitalizace s 
neonkologickou diagnózou

Přehled onkologických diagnóz

0

10

20

30

40

50

60

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

2010 2011 2012

A - ZN dolní části trávicího traktu
B - ZN dýchacího ústrojí
C - ZN prsu
D - ZN urogenitální
E - ZN gynekologický
F - ZN centrální nervové soustavy
G - ZN slinivky břišní
H - Hematologická malignita
I - ZN horní části trávicího traktu

Legenda

J - ZN hlavy a krku
K - ZN jater
L - ZN kůže
M - ZN žlučníku
N - ZN štítné žlázy
O - ZN kostí
P - ZN měkkých tkání
Q - ZN ostatní
vysvětlivka: ZN = zhoubný novotvar
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Výroční zpráva 2012

Statistika

Přehled podle okresu trvalého bydliště

Přehled pacientů podle kraje trvalého bydliště

Přehled pacientů podle pohlaví

Okres Litoměřice

Okres

Litoměřice

Praha hl. město

pacientů

102

29

Kladno

Ústí nad Labem

28

59

Ostatní 81

Obec

Bohušovice nad Ohří

Brozany nad Ohří

Počet pacientů

1

1

Budyně nad Ohří

Ctiněves

1

1

Černouček 1

Obec

Malé Žernoseky

Mnetěš

Počet pacientů

1

1

Oleško

Ploskovice

1

2

Račiněves 1

Děčany

Dolánky nad Ohří

2

1

Hoštka

Hrobce

1

1

Chodouny 1

Roudnice nad Labem

Slatina

9

1

Sulejovice

Štětí

1

11

Terezín 5

Keblice

Kleneč

1

1

Kostomlaty pod Říp.

Třebívlice

Úštěk

1

4

Vědomice 1

2012

Ústecký kraj

Praha

Počet pacientů

202

28

%

68

9

Středočeský kraj

Liberecký kraj

48

17

16

6

ostatní 4 1

2012

muži

ženy

Počet pacientů

128

171

%

43

57

9%

16%

6%1%

68%

Ústecký kraj Hlavní město Praha Středočeský kraj

Liberecký kraj Ostatní

9%

10%

20%

27%

34%

Litoměřice Kladno Praha hl. město Ústí nad Labem Ostatní

29%

11%

9%10%
5%

36%

Litoměřice Štětí

Roudnice nad Labem Lovosice

Terezín Ostatní

Litoměřice 29 Žitenice 1

Libochovice

Křešice

2

1

Liběšice 1

Žalhostice

Velké Žernoseky

1

1

Záluží 1

1

Lovosice 10

43%

57%

muži ženy
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Hospic  sv. Štěpána, občanské sdružení

Poradna a půjčovna pomůcek
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5% 1%
12%

14%

23%

16%

10%

6%

13%

Antidekubitní matrace Dávkovač Onyx
Chodítko Invalidní vozík
Koncentrátor kyslíku Polohovací lůžko
Toaletní křeslo Líná pěna
Ostatní

183

185

54
124

91

113

73

86
Antidekubitní matrace Dávkovač Onyx
Chodítko Invalidní vozík
Polohovací lůžko Toaletní křeslo
Koncentrátor kyslíku Líná pěna

Průměrná doba zapůjčení 
ve dnech

Počet zapůjčených pomůcek 
v jednotlivých letech

Nejčastěji žádané pomůcky

16
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8
4
4
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Poradna a půjčovna pomůcek sloužila  klientům, 
o které je schopna se starat vlastní rodina v domácím 
prostředí. Poradna a jednorázová návštěva 
domácnosti je bezplatná. Za zapůjčení pomůcek hradí 
klient mírný poplatek, který je odvozen od amortizace 
pomůcky.  V roce 2012 došlo k dalšímu nárůstu této 
služby. Díky dárcům a nadačním fondům jsme mohli 
půjčovnu doplnit o další potřebné pomůcky. 
V roce 2012 využilo půjčovnu, kde je 170 různých 
pomůcek, 343 klientů. Pomůcky byly zapůjčeny na 
34 599 dní. Nejvíce byly žádány antidekubitní matrace, 
polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku. 
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Sponzoři a dárci

Dotace od státní správy

Dárci - fyzické osoby

dar od 5.000 do 9.999 Kč

dar od 10.000 do 29.999 Kč

dar od 30.000 do 49.999 Kč

dar nad 50.000 Kč

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ústecký kraj
Hlavní město Praha
Ministerstvo zdravotnictví ČR

* jména dárců jsou uváděna bez akademických titulů

Brabec Bedřich; Brejcha Václav ml., Litoměřice; Ebertová Martina, Svinařov; Hávová Jarmila; Chytrý Michael, 
Praha 2; Jelínková Jaroslav, Milevsko; Kalíková Hana, Neštěmice; Klier Jiří, Ústí nad Labem; Kohoutová Hana, 
Praha 5; Kozlík Pavel, Děčín; Kratochvílová Jaroslava, Ústí nad Labem; Křivan Josef, Nový Bor; Leník Jiří; Němeček 
Tomáš; Pištěková Dagmar, Podbořany; Říha Vladimír, Praha 3; Šulc Josef, Ústí nad Labem; Svobodová Alena, 
Louny; Švimberská Božena, Děčín; Tatar Ivan, Kralupy nad Vltavou; Valtr Pavel, Praha 8; Váňa Václav, Lužec nad 
Vltavou; Vetešník Lubomír, Vědomice; Vlahačová-Kartáková; Vojík Jan; Vozka Pavel, Ústí nad Labem; Záworka Jiří, 
Praha 5; Záworková Ludmila, Praha 5

Bohušovická Schola; Cimrová Věra, Slaný; Červený Zdeněk, Úštěk; Ebelová Kateřina, Litoměřice; Fiala Jan, 
Vlastislav; Frková Blanka, Litoměřice; Hamanovi Zuzana a Oleg, Praha 5; Havlíček Jan, Hamburg; Hulleová Ilona, 
Bystřice pod Hostýnem; Knoblochová Marcela, Litoměřice; Keyř Martin, Liberec; Kocanda Milan, Litoměřice; 
Kestřánek Vladimír, Litoměřice; Kubelka Miloslav, Mladá Boleslav; Landová Daniela; Lenner Roman, Český Dub; 
Malovec Ondřej, Poděbrady; Martinášek Vít; Melichar Adolf, Praha 9; Mülerová Ilona, Bystřice nad Hostýnem; 
Novák Miroslav; Novotná Erika, Ústí nad Labem; Pešek Jaroslav, Litoměřice; přátelé Hany Pajerkové; Ptáčková 
Marie, Praha; Radosa Daniela, Praha 3; Schneebergerová Dagmar, Nový Bor; Šebková Mária, Praha 4; Štěpánková 
Helena, Slaný; Štěrba Jan, Litoměřice; Švehlová Margita, Praha 6; Hajná Ladislava, Roudnice nad Labem; Vávra Ivan, 
Litoměřice; Vokáčová Ludmila, Ontario; Vondra Alexandr, Praha 10

Böhme Mario, Třebenice; Suremka Jiří, Chomutov; Špalek Josef, Velvary; Tomanová Jaroslava, Praha 4

Kačena Bořivoj, Praha 4;

Právnické osoby, nadace a nadační fondy
Nadace AGROFERT HOLDING, Praha 4; BALKANCAR 
CZ s.r.o., Praha 1; Diecezní Charita Litoměřice, Litoměřice; 
DOHA s.r.o., Praha 9; Gabriel s.r.o., Litoměřice; Chládek a 
Tintěra, a.s., Litoměřice; INEX Česká republika s.r.o., 
Litoměřice; Logio s.r.o., Praha 6; Lovochemie s.r.o., 
Lovosice; Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY, Praha 1; 
Nadační fond  Kalich Alexandra Vondry, Litoměřice; 
Nadační fond Umění doprovázet, Nové Strašecí; Nadace 
KB, a.s - Jistota, Praha 1; Nadace pro obnovu a rozvoj, Praha 
3; RWE GasNet s.r.o., Ústí nad Labem; Římskokatolická 
farnost - děkanství Postoloprty; Výbor dobré vůle - Nadace 
Olgy Havlové, Praha 1; Weil, Gotshal-nadační fond, Praha 1; 

I dávat je třeba se učit ...
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Sponzoři a dárci

Obce a města
dar do 4.999 Kč

dar od 5.000 do 9.999Kč

Dar od 10.000 do 99.999 Kč

dar nad 100.000 Kč

Dlažkovice, Chotěšov, Kleneč, Libkovice pod Řípem, Lukavec, Mšené Lázně, Ploskovice, Terezín, Třebívlice, 
Sedlec, Snědovice, Vědomice, Vrbice

Bechlín, Brozany nad Ohří, Hoštka, Chodouny, Chodovlice, Chudoslavice, Chotiměř, Krabčice, Libochovany, 
Třebenice, Třebušín, Sulejovice, Velké Žernoseky, Vchynice, Úštěk

 
Bohušovice nad Ohří, Budyně nad Ohří, Česká Lípa, Čížkovice, Děčín, Kravaře, Křešice, Levín, Liběšice, 
Libochovice, Lovečkovice, Lovosice, Martiněves, Mělník, Michalovice, Polepy, Praha 3, Praha 8, Praha 9, 
Radovesice, Roudnice nad Labem, Štětí, Velemín, Vrbičany, Žalhostice, Žitenice

Praha 1, Litoměřice

Nepeněžní dárci
Activa, Ústí nad Labem; Autoservis – Horejsek Gerhard a spol., v.o.s.; Bohušovická mlékárna; Culinari Maria, 
Roudnice nad Labem; ČSOB; Drogerie Ústí nad Labem; Dyntec, Terezín; Globus, Ústí nad Labem; Heineken 
Union, a.s., Ústí nad Labem; Hennlich s.r.o, Litoměřice; IGEFA Ústí spol. s r. o., Ústí nad Labem; Inex, 
Litoměřice; Jiří Krejčí, Roudnice nad Labem; Jiskra Michal, Hostýn; Jiskra Pavel, Byšice; Körner Pavel, Ústí nad 
Labem; Kubešová Ivana, Litoměřice; Květinářství Anette, Klapý; Lovomarket, Lovosice; Luboš Verner, 
Libochovice; Marie Mazancová; Markovi, Litoměřice; Miroslav Kučera, Jana Waldhauserová, Hotel Koliba 
Litoměřice; MUDr. Jan Grebler; Kopřiva-fire s.r.o; Neoluxor, s.r.o., Praha 1; Oper o.s.; Optika J & J, Jan Krejčí, 
Ústí nad Labem; Pekárny Pe-HaK, Litoměřice; Pekařství Kodys & Hamele, Litoměřice; Pekařství Kubík, 
Litoměřice; Pin up Angels; Posádovy Anna a Štěpánka, Litoměřice; PUR izolace, Litoměřice; Rod. farma, 
Brňany; Sarto, s. r. o., Litoměřice; Severofrukt, Trávčice; Sklo servis  s.r.o., Libochovice; Smolkovi, Litoměřice; 
Stanislav Přibyl, Litoměřice; Studio Visage, Litoměřice; Svobodová Jaroslava, Ústí nad Labem; Taitlovi, 
Litoměřice; Time Out - Restaurant& Sportbar, Litoměřice; Třebenická pekárna, Lovosice; Unimills, a.s., 
provozovna mlýn Litoměřice; Ústí-oils; Vinařství sv. Tomáše, Malé Žernoseky; Vinné sklepy Litoměřice; 
Zámek Moritzburg, SRN; Zbrojová Pavla, Litoměřice; Zelená hvězda, Žatec; Zeman Zdeněk, Praha 3

V roce 2012 podpořilo provoz hospice 62  měst, obcí a městských částí Prahy, jejichž občané byli u nás hospitalizováni.              
Finanční dary od konkrétních i anonymních dárců se pohybovaly od několika set korun až po desítky tisíc, v ojedinělých případech set 
tisíc korun. Další dary byly od právnických osob.                           
Rovněž se podařilo získat prostředky od  nadací a nadačních fondů.  Již tradičně to byl Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové,  
Nadační fond Umění doprovázet, Nadace Charty 77-Konto Bariéry a další. Díky jim jsme mohli rozšířit vybavení půjčovny pomůcek, 
nakoupit léky a zdravotnický materiál a pořídit vybavení do ambulance léčby bolesti. Již druhým rokem jsme zapojeni do projektu 
Nadace Komerční banky Jistota a firmy Linet, který nám pomohl zafinancovat nákup dalších osmi  elektrických polohovacích lůžek. 
Jedná se o obměnu starého vybavení, které po jedenácti letech provozu již dožívá. 
Mimo finančních darů jsme dostávali i dary věcné. Jednalo se především o léky, zdravotnický materiál a další drobnosti, ale i nezištnou 
pomoc při zajištění našich společenských a kulturních akcí během roku.
Již tradičně tvoří převážnou řadu dárců ti, kteří zde v hospici měli své blízké, měli možnost zde prožít spolu s nimi jejich poslední dny, 
měli možnost porovnat naši péči s péčí v nemocnicích, nebo jiných zařízení. Ti se stali našimi jednorázovými, ale v některých případech 
i stálými sponzory.  Vyjadřují tímto způsobem, jak si váží naší práce. Řada dárců je také anonymních, kterým i touto formou děkujeme.
Po výpadku dotace ze státního rozpočtu jsme museli iniciovat řadu úspor. To však nestačilo. Naštěstí se podařilo náš problém 
medializovat a tak se zvedla nevídaná vlna solidarity. Podařilo se  oslovit několik větších dárců, rovněž se zvýšil i počet dárců 
drobnějších. Bylo patrno, že osud hospice není lidem lhostejný. Velice nám pomohl i Ústecký kraj.  Ani to  však   pro  zajištění provozu  
nestačilo.   Museli  jsme  uvolnit část prostředků ve výši 2 mil. Kč z rezervního fondu. Jsou to prostředky, které se nám za uplynulá léta 
podařilo nastřádat a mají sloužit na mimořádné situace, opravy budovy, výměnu vybavení apod. Jen tak jsme dokázali chod hospice 
zajistit a to bez toho, aby to pocítili pacienti na kvalitě a množství služeb. Zaměstnancům bohužel  nemohly být celý rok dány žádné 
odměny, jak tomu bývalo v letech minulých.
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Ohlasy

Moji milí v Hospici sv. Štěpána !
S láskou a vděčností vzpomínám na poslední chvíle života mého táty, které jsme díky Vám mohli prožít společně, jako 
rodina, a které nám pomáhají překonat čas smutku a osamění. Nikdy jsem nepochybovala o tom, že hospicová péče je 
nejlepší alternativou péče domácí, ověřila jsem si to jako váš zaměstnanec, jako sestra, která je denně přítomna strádání 
nemocných v neosobních nemocničních pokojích a nakonec i jako doprovázející. Osvědčili jste svou vysokou 
profesionalitu, laskavý a účastný přístup k nemocnému i celé naší rodině. Díky vám moje máma pochopila, že umíráni 
nemusí být bolestivé, ani osamělé, ověřila si, že existuje soucit a objevila svou vlastní sílu a statečnost. Po tátovi, se 
kterým prožila celý život, se jí neskutečně stýská, ale těší se myšlenkou, že splnila svůj slib a s tátou vytrvala až do konce. 
Prožitá skutečnost ji navíc otevřela naději na nové, věčné setkání...
Oba mí rodiče byli po celý život nevěřící a ještě před rokem by si těžko dokázali představit, jak a kde prožijí poslední 
společný čas. Táta nevěřil, že nemoc a utrpení může mít nijaký smysl. Když ale skutečně přišlo, proměňoval se před 
našima očima v trpělivého a pokorného člověka, který vděčně přijímal každý darovaný den. S mámou si děkovali 
a odpouštěli. Obrovským darem nám všem se po letech nepochopení a neshod stalo jejich smíření. Nemoc, ač to zní jako 
paradox, se nám stala požehnáním a časem dozrávání v lidskosti a vzájemné lásce. Poslední chvíle umírání proměnily ve 
zralou bytost moji starší dceru; právě ona, z nás ta nejzranitelnější, setrvala se svým dědečkem až do poslední chvíle a do 
dospělého života odešla posílená a šťastná. Táta nás svým statečným nesením kříže těžké nemoci a smířeným umíráním 
neskutečně obdaroval a obdarovává stále. Na jeho krásný úsměv, který nám daroval pokaždé, když se na chvíli probral a 
viděl nás kolem sebe, nikdy nezapomenu, a věřím, že nyní už má důvod usmívat se stále.
Děkuji mu za příklad statečnosti a pokory, děkuji Bohu za naslouchání našim prosbám, děkuji všem, kteří nás podpořili 
modlitbou - a děkuji Vám všem, kteří jste se citlivě starali o mého tátu v jeho posledních chvílích a byli nablízku mamince. 
Vím, jak těžká a vyčerpávající je Vaše práce, nepochybuji, že se sami potýkáte s vlastními starostmi a bolestmi, že denně 
musíte zvládat potíže, které existenci hospiců provázejí. V kontaktu s nemocnými a jejich rodinami jste však 
profesionály, na kterých vaši klienti žádná trápení či neshody nepoznají. Vydržte prosím, je vás moc potřeba. S vámi je 
i taková propast, jakou smrt je, méně děsivá a ztrácí barvu nesmyslné prázdnoty. Naopak může být časem setkávání, 
vděčnosti, usmíření a obdarování. Život našeho táty se naplnil, nás ale budou kromě vzpomínek provázet i vaše laskavé 
úsměvy a naděje na to, že až jednou přijde náš čas, bude zde někdo, kdo zůstane nablízku a trpělivě nás doprovodí na cestě 
k věčnosti.
Přeji vám sílu, lásku vašich blízkých, vzájemné pochopení a přátelské vztahy, společnost, která dokáže hospicovou péči 
ocenit a podpořit. Přeji vám radost z náročné, ale krásné práce, přeji vám prožití jejího velikého smyslu, který přesahuje 
čas na této zemi. Přeji vám lásku a milost Toho, který přišel na naši zem, aby nás očistil a uzdravil.

Poděkování
Dobrý den pane řediteli,
chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat celému vašemu 
personálu za vynikající péči o moji maminku paní Janu 
Rakušanovou.
Jsem moc ráda, že jsme mohli její poslední dny pobývat ve vašem 
zařízeni, kde o ní bylo skvěle pečováno a hlavně nemusela trpět 
obrovskou bolestí, kterou bychom doma nikdy nemohli 
zvládnout.
Jak lékaři tak i ostatní personál má velmi profesionální a i lidský 
přistup, a toho si velmi vážím. Za to vše jim patří velké a srdečné 
poděkováni celé naší rodiny.

Poděkování za péči
Chceme touto cest poděkovat za naši rodinu celému kolektivu hospice za bezvadnou péči o naši maminku v 
jejich posledních dnech. Maminka se u vás cítila vyrovnaně a v posledních dnech smířlivě se svým osudem. 
Velice jí pomohl i fakt, že s ní mohl být i náš tatínek.
Bylo naším nejlepším rozhodnutím, že jsme se rozhodli odvézt maminku z nemocnice, kde trpěla bolestí a kde 
neměla tolik odpovídající péči. Díky vám nalezla klid a porozuměni. I přesto, že nejsme věřící, víme, že vaše 
víra jí nesmírně pomohla. Vřelé díky za vše. 

Chtěla bych i touto cestou přes facebook 
poděkovat všem lidičkám z Hospicu 
sv. Štěpána za péči,která se dostala mé 
tetičce a strýčkovi při jejich pobytu v tomto 
zařízení. Za úžasný, milý, přívětivý a vždy 
l idský  př í s tup  k  nám rodinným 
příslušníkům, za poslední těžké a smutné 
chvíle... DĚKUJI! 
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Kontaktní údaje

Provozovatelem nestátního zdravotnického zarízení je
Hospic sv. Štepána, obcanské sdružení.

IC: 65081374
Datum zahájení cinnosti: 2. 2. 2001

Reditel hospice sv. Štepána: Pavel CESAL

Adresa:
Hospic sv. Štepána, o.s., Rybárské námestí 662/4, 412 01 Litomerice

Telefon, fax:
+420 416 733 185, +420 416 733 186, +420 416 733 187

Mobilní telefon:
+420 723 199 981, +420 731 604 052

http://www.hospiclitomerice.cz
e-mail: info@hospiclitomerice.cz

Bankovní spojení:
Ceská sporitelna, a.s.

císlo úctu: 100 233 4359 / 0800
CSOB, a.s.

císlo úctu: 131 434 474 / 0300
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