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Je nestátní necírkevní zdravotnické zařízení.   
Zřizovatelem je Hospic sv. Alžběty o.p.s.  
Sídlí v objektu Konventu sester Alžbětinek, Kamenná č.36 
Provozuje 22 lůžek dlouhodobé péče hospicového typu.  

Je součástí komplexu služeb:  
• domácí hospic  
• půjčovna pomůcek 
• terénní odlehčovací služba 
• hospicová poradna  



 
 

Cílovou skupinou jsou pacienti, kteří čelí obtížím, 
vyvolaným závažným nevyléčitelným onemocněním 
v pokročilém nebo terminálním stádiu, kdy kauzální 
léčba není možná nebo byla ukončena.  

Léčba v hospici je zaměřena na bolest, dušnost, 
zvracení a další symptomy, které znemožňují pobyt 
nemocného v domácím prostředí.  

Hlavním cílem této komplexní péče je udržení co 
nejlepší kvality života. V terminálním stádiu nemoci 
pak zajištění klidného a důstojného umírání.  
 



  Zdravotnická zařízení             lůžkový hospic 

• Nemocniční lůžka 

• Ambulance praktického lékaře 

• Mobilní (domácí hospic) 

• Ambulance specializované, nejčastěji onkologické 

• Lůžka dlouhodobé ošetřovatelské péče 

• Jiná  



 
   ODESÍLAJÍCÍ LŮŽKOVÁ  
  ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ  
 

• Masarykův onkologický ústav 
• Fakultní nemocnice Brno, Bohunice 

• Fakultní nemocnice u sv. Anny 
• Nemocnice Milosrdných bratří 

• Vojenská nemocnice  
• SurGal Clinic  

• Úrazová nemocnice  

• Jiná zařízení i mimobrněnská (Vyškov, Ivančice, Blansko…) 



 
Výhody předávání pacientů  
z lůžkových zdravotnických zařízení  

 

• Nekomplikované přeložení pacienta se 
zdravotnickou dokumentací a informacemi           
o aktuálním zdravotním stavu.  

• Dobrá dostupnost potřebných doplňujících 
informací pro pracovníky hospice a naopak.  

• Telefonická konzultace „správné“ indikace            
k přijetí do lůžkového hospice. 

• Možnost konzultace lékařů a dalších pracovníků   
v případě zdravotních a jiných problémů.  

 

 

 



Slabé stránky spolupráce hospice 
s lůžkovými zdravotnickými 
zařízeními    

• Nevhodné indikace k přijetí do lůžkového 
hospice. 

• Nevhodné načasování překladu do hospice. 

• Nedostatečná komunikace s pacientem                   
a rodinou před překladem do hospice.  

 



 
Pokročilá stádia nádorových 
onemocnění s ukončenou 
protinádorovou léčbou 
 

• Nestabilní klinický stav a obtíže nemocného 
znemožňují pobyt v domácím prostředí.  

• Je písemně zdokumentováno vyjádření onkologa, 
že nejsou indikovány žádné další modality 
protinádorové léčby, popř. že pacient 
protinádorovou léčbu trvale odmítá. 
 



 
Konečná stádia chronických progredujících        
neonkologických onemocnění 
 

I. Neurologická a neurodegenerativní onemocnění,                                
např. RS, ALS, M.Parkinson. 

II. Terminální stádium demence různého původu. 
III. Progredující choroby ve fázi orgánového selhávání,       

chronické kardiální, renální, hepatální selhání, CHOPN. 
IV. Polymorbidní geriatričtí pacienti se syndromem geriatrické 

křehkosti a závažnými organickými dysfunkcemi. 
 
ZA PODMÍNEK:  
• Pacient nemá při nastavené léčbě dostatečně kontrolovány 

symptomy nemoci. 
• Jsou nereálné nebo vyčerpané možnosti péče v domácím 

prostředí, dochází k progresivnímu zhoršování zdravotního 
stavu, opakovaným hospitalizacím, pokračujícímu váhovému 
úbytku, ireverzibilnímu zhoršování funkčního stavu. 



 
Zlepšení spolupráce lůžkových 
zdravotnických zařízení s lůžkovým 
hospicem  

• Zlepšení informovanosti lékařů, zdravotních sester 
a sociálních pracovníků lůžkových zdravotnických 
zařízení o lůžkové hospicové péči.  

 

• Stáže, osobní návštěvy (i rodin) v lůžkovém 
hospici.  
 

• Systematická práce paliativního týmu v lůžkových 
zdravotnických zařízeních, která usnadní předání 
správně indikovaných pacientů do lůžkového 
hospice.  



 
 
Můj pohled: Co nabízí hospic ? 
Hospic versus akutní  lůžko 
  

• Získání času. 

• Komplexní paliativní přístup k pacientovi. 

• Pacient se stává centrem péče všech členů týmu   

• Spoluúčast rodiny – péče o rodinu. 

• Klidné „domácí“ prostředí.  



Motto:  

„Život  stanovením diagnózy 
nevyléčitelného onemocnění nebo 
ukončením kauzální léčby neskončil. „ 
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