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Vyjádření výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k záměru vybudovat 
pracoviště specializované paliativní péče ve formě lůžkového zařízení hospicového 
typu v areálu zámku Veleslavín 

  
ČSPM podporuje v souladu s mezinárodními doporučeními rozvoj hospicové péče jako formy 
specializované paliativní péče, a to v kapacitě, která reflektuje potřebu daného regionu. ČSPM 
klade zásadní důraz na poskytování erudované a kvalitní specializované paliativní péče i ve 
formě hospicové péče. Považuje za velmi žádoucí, aby i na území Hlavního města Prahy 
existovalo lůžkové zařízení, které bude poskytovat excelentní klinickou péči, které bude s 
adekvátní odbornou erudicí a na náležité odborné úrovni navazovat na zdravotní péči 
předchozích poskytovatelů při péči o pacienty v závěru života a které bude spolupracovat s 
akademickými institucemi a které bude akademické aktivity samo rozvíjet. V souladu se svou 
základní strategií tak ČSPM podporuje vznik takového pracoviště na území Hl. m. Prahy. 
  
Vyjádření ke stávající sítě lůžkové hospicové péče na území hl. m. Prahy 
 
Mezinárodní doporučení Evropské asociace paliativní péče (EAPC), představené 
v aktualizované podobě na letošním světovém kongresu EAPC, prezentují konsenzus 
odborníků ze 27 evropských zemí ohledně standardů a norem pro oblast paliativní péče. Tato 
doporučení uvádí minimální kapacitu hospicových lůžek ve výši 80-100 lůžek na 1 000 000 
obyvatel. Praha by tedy měla disponovat 104–130 lůžky tohoto typu. Tento standard zároveň 
pracuje s předpokladem adekvátní dostupnosti dalších služeb paliativní péče – 1 mobilní 
hospic na cca 100 tis. obyvatel, paliativní stacionář na 100-150 tis. obyvatel, konziliární 
paliativní tým v každé nemocnici nad 250 lůžek, dostupnost obecné paliativní péče u 
praktických lékařů a v zařízení sociálních služeb. Vždy je třeba vzít v potaz také specifika 
daného regionu z hlediska umístění ve městě nebo na venkově, demografického složení a 
dostupnosti dalších zdravotních a sociálních služeb. Jak autoři předloženého návrhu uvádí, je 
vhodné také zvážit další funkce, které by zařízení poskytující paliativní péči měla plnit – 
zejména v edukační a osvětové oblasti. 
  
Při znalosti současné situace v hl. m. Praha, dostupnosti, rozsahu a kvality poskytovaných 
služeb na jejím území a v kontextu výše uvedeného si dovolujeme tvrdit, že nové lůžkové 
zařízení hospicového typu v obvyklé kapacitě 20-30 lůžek by při zachování standardů kvality 
(například dostupnost lékaře-specialisty, multidisciplinárního týmu, jednolůžkových pokojů a 
možnosti přistýlek pro rodinné příslušníky) vhodně odpovídalo na vzrůstající poptávku po 
tomto typu péče a doplňovalo nabídku stávajících služeb. Očekávali bychom velký zájem o 
jeho služby jak ze strany poskytovatelů zdravotních služeb, tak veřejnosti. Za odborně žádoucí 
a společensky prospěšné považujeme propojení lůžkového pracoviště s dalšími službami 
(mobilní tým, denní stacionář) a akademickými i osvětovými aktivitami. 
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Vyjádření k záměru umístit nový lůžkový hospic do zámeckého areálu na Veleslavíně 

Výbor ČSPM není schopen zaujmout kvalifikované stanovisko vůči konkrétnímu umístění 
záměru do lokality zámeckého areálu na Veleslavíně. Toto rozhodnutí by mělo být opřeno o 
řadu argumentů technického, ekonomického a komunitního charakteru, které výbor nemá k 
dispozici a ani mu to jakožto odborné společnosti ČLS nepřísluší. Na obecné úrovni 
považujeme za vhodné propojovat činnost hospiců a širšího dění v dané komunitě. Moderní 
hospicová zařízení se podílí na proměně vnímání a přijímání závěrečného období života, 
pomáhají propojovat komunitní aktivity kulturní a společenské povahy s kulturou péče o 
nemocné v závěru života, zvyšují porozumění pro hodnotu závěru života. 

 

Realizace záměru by při naplnění zamýšlených aktivit mohla vhodně doplňovat síť 
poskytovatelů paliativní péče na území hlavního města, potažmo Středočeského kraje. Na 
základě předložené vize a v souladu s memorandem o spolupráci na systematickém rozvoji 
paliativní péče, uzavřeném mezi Ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami a 
ČSPM [1] odborná společnost podporuje vznik hospicového zařízení s popsanými atributy 
klinické, organizační, akademické i komunitní povahy.  

  

V Praze 20. 10. 2021 

 
 

 
 

 

 

prim. MUDr. Ondřej Kopecký 
předseda výboru České společnosti paliativní medicíny 
 

 

 

 
[1] https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministr-zdravotnictvi-odborna-spolecnost-a-zastupci-pojistoven-podepsali-
memorandum-o-paliativni-peci/ 


