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Tato výroční zpráva je první v historii naší 
organizace, protože rok 2019 byl prvním 
rokem fungování Důstojného odchodu z.ú. 
. Důvodem vzniku byla situace v oblasti 
mobilní specializované paliativní péče 
(MSPP) v roce 2018, kdy se MSPP stala 
samostatnou odborností hrazenou z 
veřejného pojištění. 

Lidé spolupracující s organizací Důstojný 
odchod jsou většinou zdravotníci, 
administrativní pracovníci či manažeři, 
kteří působí ve společnosti poskytující 
MSPP. Denně se tak setkávali s nedostatky 
a komplikacemi, které první rok fungování 
nové odbornosti přinášel. Jednak to 
byla nedostečná informovanost o nové 
odbornosti mezi praktickými lékaři i 
ambulantními specialisty, a také úhrada 
z veřejného pojištění, která zdaleka 
nepokrývá 100% nákladů na péči. 

V roce 2019 jsme se zaměřili na první 
zmíněný problém. Více se dozvíte  na 
následujících stránkách a já bych 
závěrem ještě rád poděkoval všem 
kolegům i podporovatelům Důstojného 
odchodu za pomoc v roce 2019.
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AKTIVITY 
V ROCE 2019



Rok 2019 jsme věnovali plně setkávání se s lékaři 
a zdravotníky z odborných ambulancí a také 
praktickými lékaři i pediatry. Právě tyto skupiny 
nebyly dostatečně informovány o novinkách 
v oblasti MSPP a nemohli tak předat kompletní 
informace samotným pacientů, kteří by služeb 
MSPP mohli využít. V praxi se tak často stávalo, 
že se pacienti do péče týmu mobilního hospice 
dostávali velmi pozdě a péči nebylo možné 
poskytnout v plném rozsahu. MSPP totiž není jen 
péče o umírajícího, ale pomáhá i příbuzným 
a rodině se s těžkou životní situací postupně 
vyrovnat. 

Nejčastěji absentovala u lékařů znalost postupu 
pro příjetí pacienta do péče poskytovatele 
MSPP,  neznámý byl i rozsah péče poskytované 
v rámci této odbornosti a také chyběly přesné 
informace k úhradě z veřejného zdravotního 
pojištění. To bylo způsobeno také situací, kdy 
některé hospice již měly smlouvy se zdravtoními 
pojišťovami a jiné nikoli, proto někde klient 
nehradil nic, ale u jiného hospice mohl hradit 
denní doplatek ve výši stovek korun. Realizovali 
jsme proto individuální sektání s lékaři a 
zdravotníky, kdy jsme jim představili fungování 
MSPP a vysvětlili postupy a pravidla, včetně 
infromací týkajících se úhrad.



Během roku 2019 jsme se setkali s 6-ti desítkami 
lékařů zejména ze Středočeského kraje. Jednalo 
se o okresy Příbram, Rakovník, Kladno, Beroun, 
Praha- Západ a navazující okrajové oblasti Prahy. 
O předání informací k posyktování MSPP se starali 
Adam Carda, ředitel ústavu, ale společně s ním i 
ostatní členové týmu. Zejména odborní zdravotní 
konzultanti, kteří jsou zastoupeni zdravontími 
sestrami a lékaři působícími v oblasti MSPP. Lékaře 
jsme nejčastěji navštěvovali v jejich ambulaních či 
ordinacích na předem domluvených schůzkách. 

Dále se uskutečnilo setkání s lékaři přímo v 
prostorách poboček Centra domácí péče, které 
právě ve středočeské kraji působí a poskytuje 
služby mobilní specializované paliativní péče. 
Na místě bylo možné diskutovat se zdravotním 
personálem a také členy týmu Důstojného 
odchodu.  Snahou bylo opět předat komplentí 
informace k poskytování v nové odbornoti 926 
(MSPP). Reakce samotných lékařů či lékařek byli 
velmi pozitivní a věříme, že pomohli snížit obavy 
z „neznámého“ a také zvýšili počet klientů a rodin, 
jež využili služeb MSPP v regionu.



FINANČNÍ 
ZHODNOCENÍ



ROZVAHA  
VE ZKRÁCENÉM  
ROZSAHU
ke dni 31.12.2019 (v celých tisících Kč)



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
VE ZKRÁCENÉM ROZSAHU
ke dni 31.12.2019 (v celých tisících Kč)



PŘÍLOHA V ÚČETNÍ UZÁVĚRCE



PŘÍLOHA V ÚČETNÍ UZÁVĚRCE



FINANČNÍ DARY  
A PARTNERSTVÍ

ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s 

NAT Pharma s.r.o.

Almapharmo s.r.o.



PODĚKOVÁNÍ



Dovolte mi závěrem poděkovat 
za úspěšný zahajovací rok naší 
organizace zejména členům týmu, 
správní rady a hlavně partnerům, 
bez jejichž finanční pomoci by celý 
projekt nemohl fungovat. Dále 
bychom chtěli poděkovat za celý tým 
našich pracovníků České palitivní 
společnosti a také Fóru mobilních 
hospiců. Právě tyto organizace 
pomohli tak zásadní změně v 
systému, jakou je úhrada MSPP z 
veřejného zdravotního pojištění. I 
nadále se v celé oblasti angažují 
a snaží se svoji každodenní prací 
posunout úroveň paliativní medicíny 
u nás na nejvyšší možnou úroveň 
srovnatelnou se západními zeměmi. 

V neposlední řadě patří dík lékařům, 
se kterými jsme se setkali v roce 2019. 
Právě jejich přístup umožnil rozvoj 
MSPP v daných oblastech a ulevil tak 
řadě rodinám v těžké životní situaci.
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