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CENTRUM DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 
Cíle společnosti a poskytované služby 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Cílem je zajištění poskytování služeb domácí hospicové péče onkologicky nemocným 

pacientům, v konečné fázi života, kterým už lékařská věda není schopna zajistit 

vyléčení. Pacientům je garantováno, že nebudou trpět nesnesitelnou fyzickou bolestí 

a budou moci strávit zbytek života doma mezi svými nejbližšími. Péče jim zajistí 

relativně normální způsob života, dle míry komplikací způsobených onemocněním. 

Zdravotní sestry dojíždějí za pacientem přímo do jeho domácího prostředí. Ke 

zvládnutí komplikací spojených s onemocněním používají zdravotní a kompenzační 

pomůcky. Součástí péče je také všestranná podpora rodiny – i po smrti pacienta (péče 

o pozůstalé). 

Dříve tito umírající pacienti trávili poslední období života výhradně v zařízeních LDN 

nebo na nemocničním pokoji. Nikdo v této době nekladl otázky ohledně potřeb 

pacienta i jeho rodiny, které se týkaly oblasti sociální nebo psychické. Nikdo si nekladl 

otázku, zda umírající může žít ještě normálním životem, jaká jsou jeho poslední přání 

a nevyřešené životní záležitosti. Bez nadsázky lze říci, že na umírajícího bylo 

nahlíženo jako již na mrtvého. Po smrti pacienta nikdo nekladl otázky, jak se mají 

pozůstalí se svojí ztrátou vyrovnat a zapojit se opět do normálního běhu života. 

Všechny tyto otázky začalo v Královéhradeckém kraji nově řešit až Centrum domácí 

hospicové péče, které začal provozovat Domácí hospic Duha (vznik 2009). Přineslo 

v regionu nový pohled na umírající a nový typ zdravotně-sociální péče o všechny 

související cílové skupiny. 

Cílové skupiny 

 Osoby terminálně a preterminálně nemocné (přev. onkologicky) 

 Osoby pečující 

 Osoby pozůstalé 

 Osoby dlouhodobě pečující 



 

 Osoby chronicky nemocné 

 

Centrum domácí hospicové péče pečuje o pozůstalé prostřednictvím své odborné 

sociální poradny. Péče zahrnuje většinou individuální návštěvy a rozhovory u pacienta 

doma nebo na půdě Centra.  

Realizace a přínosy služby 

 

Navzdory mnohým politickým proklamacím, které slibovaly změnu, zůstává domácí 

hospicová péče službou nehrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Každý domácí hospic je existenčně závislý na darech, grantech a dotacích. Domácí 

hospic Duha začal svou existenci hledáním nových sponzorů a pořádáním akcí, které 

by přinesly pro domácí hospic finanční přínos (koncerty, přednášky, účast na adventní 

trzích s rukodělnými výrobky etc.). V současnosti se jedná o organizaci, jejíž rozpočet 

pro rok 2019 byl stanoven na 6 967 500 Kč (cca 272 380 €). Během let 2009 – 2016 

byli zaměstnanci Centra schopni dojíždět za pacienty do cca 95 obcí a měst. Po 

otevření pobočky Centra ve Vrchlabí v roce 2016, se tento počet zvýšil na 150 obcí.  

 

Protože průběh i zdánlivě stejného onemocnění je u každého pacienta jiný a protože 

každý pacient má jiné potřeby, je velice obtížné, ba přímo vyloučené stanovit hodnotící 

kritéria, na jejichž základě by se stanovil úspěšný model domácího hospice. Hodnotit 

lze však poptávku po službách Centra, která se kontinuálně zvyšuje s každým rokem.  

Protože umírání je přirozeně „negativním společenským tématem“ lze ze zvyšujícího 

zájmu o služby Centra usuzovat i změnu přístupu veřejnosti k umírajícím pacientům. 

Existence domácího hospice byla, vzhledem k tématu smrti, obzvláště v prvních 

letech vnímána okolím poměrně negativně. Zakladatelé si prošli kolem kritiky  

a dokonce anonymních výhružek.  

Spolupráce s ostatními institucemi 

 

Vedle poskytování domácí hospicové péče je také hlavním cílem šíření povědomí  

o tomto typu péče a edukace laické i odborné veřejnosti. Domácí hospic Duha usiloval 

o členství v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče, což se mu podařilo již 



 

v roce 2010. To mu umožnilo rychle navázat kontakty s již existujícími lůžkovými 

hospici a společně spolupracovat při prosazování některých legislativních změn na 

Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Některé z návrhů Asociace pak byly 

skutečně schváleny.  

S ostatními hospici je Duha v neustálém kontaktu. Mnohé z nich vznikly teprve 

v posledních letech a některé z nich se přijely do Centra domácí hospicové péče 

inspirovat. Během těchto setkání v Centru předávala Duha své know-how. Nové 

domácí hospice tak mohly vzniknout rychleji a snadněji, s vyvarováním se některých 

chyb, kterými si Duha prošla. Spolupráci Duha utužuje též pořádáním každoročního 

setkání domácích hospiců a setkání ředitelů domácích hospiců. 

V posledních dvou letech předává Duha toto know-how také na Slovensku, kde začaly 

vznikat obdobné domácí hospice. Mnohokrát tam byla pozvána zakladatelka Duhy – 

Jana Sieberová. V minulém roce se též podařilo zveřejnit článek o Duze ve 

Vídeňských svobodných listech.   

Jak již bylo zmíněno, domácí hospicová péče není hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Finančně Centrum začaly podporovat především obce, kde Centrum působí. Aktivity 

domácího hospice podporuje rovněž Královéhradecký kraj, se kterým již Duha 

několikrát spolupracovala také na několika akcích, které měly za cíl podpořit 

hospicovou péči v regionu. Významným sponzorem a podporovatelem se stalo též 

Královéhradecké biskupství. Centrum dále sponzoruje několik větších firem  

a společností a množství drobných pravidelných i nepravidelných sponzorů.  

 

Počet pacientů

z počtu obcí

Počet hodin u pacientů
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