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Rok 2021 se zpočátku nesl v
podobném duchu jako
předchozí pandemií zasažený
rok. Nicméně epidemiologická
situace se začala zlepšovat a
druhá polovina roku znamenala
návrat do "normálních kolejí". 

I pro naší organizaci to byla
dobrá zpráva, jelikož jsme mohli
pokračovat v naší činnosti
týkající se osvěty MSPP. Také
jsme se v tomto roce rozhodli k
transformaci našeho zařízení,
která by měla být dokončena na
konci roku 2022. 

Rádi bychom rozšířili naší
působnost a stali se sami
poskytovateli mobilní
specializované paliativní péče a
také poskytovateli terénních
sociálních služeb pro
nevyléčitelně nemocné a jejich
rodiny.
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Počátek roku 2021 byl stále komplikovaný kvůli pandemické
situaci kolem COVIDu 19. Situace se ovšem v jarních měsících
začala uklidňovat a namísto telefonických konzultací a
administrativní činnosti jsme mohli opět vyrazit do terénu
mezi praktické lékaře a ambulantní specialisty. 

Stále jsme také intenzivně působili na oblast fundraisingu, kde
se snažíme oslovit nové partnery, kteří by s naším zařízením
spolupracovali. Zároveň jsme se v tomto roce rozhodli pro
zásadní změnu naší organizace. 

Už od podzimu 2021 jsme začali připravovat transformaci
Důstojného odchodu na poskytovatele zdravotních i
sociálních služeb. Jedná se o odbornost 926, tedy mobilní
specializovanou paliativní péči a s ní bychom návazně
poskytovali také terénní sociální služby pro pacienty v
paliativním programu a jejich rodinné příslušníky. 

Tato změna se odehrává ve spolupráci s Centrem domácí péče
v Berouně. Dokončení transformace by mělo proběhnout ke
konci roku 2022. Samozřejmě s touto akcí je spojena řada
jednání s úřady, právními zástupci, partnery apod. Proto je
jasné, že v následujícím roce bude tato agenda jednou z
hlavních činností naší organizace. Nicméně stále bychom se
chtěli věnovat i propagaci a podpoře paliativní péče u nás.

















NAT Pharma s.r.o.

Nemocniční lékárny s.r.o.





Jako každý rok bychom chtěli poděkovat za celý tým

našich pracovníků České paliativní společnosti a také

Fóru mobilních hospiců. 

Děkuji za sebe také kolegům z pracovního týmu, kteří

zvládli počáteční náročné období roku a v neposlední

řadě také partnerům, kteří nás podporují. 

Vzhledem ke zmíněné transformaci naší organizace

bude ještě vysoké pracovní nasazení potřeba i v

následujících měsících a věřím, že se vše podaří se

zdárným koncem. 

S úctou, Adam Carda - ředitel
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