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Úvodní slovo

„Motýl je symbolem přeměny,

přechodu od ošklivosti ke kráse,

od nenávisti k lásce,

od tohoto života k příštímu...“

Vážení přátelé hospice,

další rok je opět za námi a vám se do rukou dostává výroční zpráva za rok 2021.

Rok 2021 byl pro Domácí hospic Motýl sedmým rokem svého působení. Není ani možné,

že jsme za celou dobu působení hospice doprovodili a podpořili více než 150 rodin.

Opravdu vnímám, že se myšlenka domácího hospice dostává do širšího povědomí. Obrací

se na nás více rodin, vyřizujeme více telefonátů a to nejen informativních,

kdy odpovídáme na dotazy související s péčí o nemocné, jaké jsou možnosti pomoci

s péčí o svého blízkého, jestliže se rozhodli postarat se o ně doma, v jejich přirozeném

prostředí. Jsem za tuto informovanost velice ráda a děkuji praktickým lékařům

za předávání kontaktu na Domácí hospic Motýl, za to, že naše služby doporučují,

a spolupracují s námi. Děkuji rovněž za spolupráci se sociálně - zdravotní pracovnicí

nemocnice Sokolov a zaměstnanci Úřadu práce – příspěvku na péči – za jejich ochotu

a rychlost provedení „sociálního šetření“ u pacientů Domácího hospice Motýl.

Rok 2021 byl opět poznamenán pandemií koronaviru a s ní

spojeným nouzovým stavem. Mimořádná vládní opatření

snažící se zamezit šíření nákazy se samozřejmě odrazila

na způsobu naší práce. Podařilo se nám, i přes všechna

vládní opatření udržet provoz hospice bez omezení.

Obrovský dík patří všem členům multidisciplinárního týmu,

kteří s nasazením pomáhali jak našim pacientům, tak

rodinným příslušníkům. Děkuji také všem pečujícím i jejich

blízkým nemocným za to, že nebrali situaci na lehkou váhu,

za to, že respektovali zpřísněné podmínky k ochraně zdraví

svého i zaměstnanců hospice.



I pro mě samotnou byl rok 2021 velmi náročný. V únoru 2021 mi lékaři diagnostikovali

zhoubný nádor. Prodělala jsem operaci a odstranění nádoru, následně proběhlo

6 chemoterapií, pak 32x ozařování, v prosinci další operace. Přesto jsem s holou hlavou

a bez řas a obočí pokračovala dál a vedla multidisciplinární tým hospice Motýl, jezdila

do rodin a podporovala pečující v péči o své umírající blízké. A otočím-li se nyní zpět na ten

náročný rok, můžu s čistým svědomím říci, že jsme se i s touto nelehkou situací poprali se

ctí. Veliké díky patří všem sestřičkám hospice, děkuji i všem, kteří mě podporovali a „drželi

nad vodou“ při zvládání krutosti rakoviny.

V sedmém roce našeho působení doprovodil tým hospice Motýl 25 nevyléčitelně

nemocných, kteří mohli důstojně a v blízkosti svých nejbližších odejít z tohoto světa doma.

Telefonicky tým hospice Motýl podpořil dalších 9 rodin (pečujících), kteří chtěli mít jistotu,

že péči, kterou poskytují svým blízkým, poskytují správně. Věděli, že jsme jim na blízku

a ochotni okamžitě pomoci. Bohužel v 6ti případech, kdy byla podána žádost o přijetí

do péče hospice, připravena smlouva k podpisu, připravené prostředí v domácnosti

nemocného, zapůjčené pomůcky, nedošlo k převzetí do péče a to z důvodu úmrtí

nemocného těsně před propuštěním z nemocnice (většinou interní odd. nebo LDN)

do domácí péče, v jednom případě si pečující svou starost a péči o svého blízkého

rozmysleli a odmítli se o něj postarat.

Díky vaší přízni, pravidelným i jednorázovým darům, podpoře

Karlovarského kraje, Města Sokolova, Měst Chodov a Kynšperk nad

Ohří, se nám podařilo sehnat prostředky na provoz Domácího

hospice Motýl. Velice cennou podporou je pro nás také vstřícný

přístup pana Miroslava Boudy, starosty Města Březová, díky kterému

máme prostory kanceláře i skladovací prostory pronajímané zdarma.

Děkuji všem, kteří nás podporovali a podporují!

Děkuji za práci celému multidisciplinárnímu týmu!

Bez těchto úžasných lidí se znalostmi, odborností

a hlavně se „srdcem na dlani“

by tato služba nebylamožná...

Děkuji!!

V Sokolově, 22. 5. 2022

Mgr. Bc. Kateřina Trnková

ředitelka Domácího hospice Motýl



Domácí hospic Motýl

Domácí hospic Motýl zahájil svou činnost 16. března 2015. Vznikl jako společný projekt

Občanského sdružení STŘÍPKY a Farní Charity v Sokolově. Jedná se o „nestátní zdravotnické

zařízení“. Vzhledem k tomu, že je pokrytí hospicovou péčí v Karlovarském kraji stále

nedostatečné, je Domácí hospic Motýl logickým vyústěním snahy Občanského sdružení

Střípky o umožnění důstojného odchodu vážně nemocným a umírajícím osobám.

Domácí (mobilní) hospic je terénní službou, pomáhá nevyléčitelně nemocným

pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Naším

posláním je umožnit pacientům, u kterých již byla ukončena aktivní léčba, důstojně

a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života, umožnit klidný a důstojný

pobyt v domácím prostředí v kruhu jejich nejbližších, a pomoci jim strávit příjemné chvíle

naplněné citovou a psychickou podporou, nasloucháním, pochopením, laskavou péčí

a aktivními činnostmi, jimž by se klient rád věnoval.

Péče je poskytována multidisciplinárním týmem, který tvoří lékař s atestací paliativní

medicíny, zdravotní sestry, sociální pracovnice, psycholog a pokud si to pacient přeje také

duchovní. Součástí týmu jsou také dobrovolníci a poradce pro pozůstalé. Pomáháme

kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy onemocnění (zejména onkologického).

Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude

respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen.

Hospicová péče se tedy stará nejen o pacienta, ale i jeho rodinu, a to komplexně po stránce

fyzické, psychické i duchovní, vždy pravdivě a vždy v souladu s přáním pacienta.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života

orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí

nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo

terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit

bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat

pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho

blízkým.



Poslání naší organizace

• poskytujeme paliativní péči lidem v konečném stádiu nevyléčitelného onemocnění,

• doprovázíme umírající v závěru jejich života a poskytujeme podporu také jejich

rodinám a jejich blízkým,

• naším cílem je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin,

zajistíme ošetření bolesti a dalších nepříjemných příznaků nemoci, naši pacienti v

posledních chvílích nezůstávají osamoceni a za všech okolností zachováváme jejich

lidskou důstojnost.

Co nabízíme?

• odbornou lékařskou péči

• odbornou sesterskou péči formou návštěvní služby 24 hodin denně

• podporu a pomoc sociálního pracovníka v otázkách s péčí o umírající

• pomoc psychologa nejen pro nemocného i pro pečující rodinu

• v případě zájmu kontakt s duchovním

• zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného

• zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek

• podporu a pomoc po úmrtí nemocného prostřednictvím duchovního,

sociální pracovnice, psycholožky nebo poradkyně pro pozůstalé

Komu?

Nevyléčitelně nemocným lidem

• kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma s nejbližšími

• jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného

celodenně pečovat

• u nichž byla ukončena léčba a byla jim

doporučena paliativní péče



Graf 1  Celkové náklady hospice Motýl za rok 2021

Graf 2  Přehled zdrojů příjmů hospice Motýl za rok 2021

Zdroj: Vlastní zpracování

Zdroj: Vlastní zpracování

781 750 Kč

2 929 Kč 71 564 Kč 7 226 Kč

134 665 Kč

Výdaje za rok 2021 = celkem 998.134 Kč

Mzdové náklady (vč. odvodů) = 781.750 Kč

Energie a nájemné = 2.929 Kč

Auta (PHM, pojistné, opravy, pneu) = 71.564 Kč

Služby, školení, propagace = 7.226 Kč

Zdravotnický materiál a vybavení = 134.665 Kč

300 000,00 Kč

500 000,00 Kč

163 850,00 Kč

Příjmy za rok 2021 = celkem 997.750 Kč

Úhrady od klientů - platby za poskytnutou péči  = 12.900 Kč

Město Sokolov = 300.000 Kč

Karovarský Kraj = 500.000 Kč

Město Chodov = 16.000 Kč

Město Kynšperk n.O. = 5.000 Kč

Dary od drobných dárců = 163.850 Kč



Graf 3  Počet doprovozených klientů hospice Motýl 
v roce 2021 dle lokality (celkem 25 klientů)

Graf 4  Počet doprovozených klientů hospice Motýl 
v roce 2021 - genderové rozdělení

Zdroj: Vlastní zpracování

Zdroj: Vlastní zpracování
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Počet klientů za rok 2021 dle pohlaví

Ženy = 14

Muži = 11

8%
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36%
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Počet klientů za rok 2021 dle lokality

Bukovany = 2

Citice = 1

Habartov = 1

Chodov = 4

Kr. Poříčí = 1

Kynšperk = 3

Loket = 1

Sokolov = 9

Svatava = 2

Šabina = 1



Domácí Hospic Motýl
typ zdravotnického zařízení: „Poskytovatel zdravotních služeb“
dle Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách§2, písm. a): „poskytování zdravotní péče“
druh zdravotní péče: §5, odst. 2), písm. h): „paliativní péče“
datum registrace Krajským úřadem Karlovarského kraje:
10. 6. 2005– poř. č. 164, č.j. KUJCK 12954/2005
zřizovatel: STŘÍPKY, zapsaný spolek
adresa: Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 356 01
kontaktní pracoviště: Březová, Okružní 226, PSČ 35601
běžný účet: 2500745809 / 2010
transparentní účet: 2400745828 / 2010
telefon: 604 270 264, 737 977 680
e-mail: info@hospicmotyl.cz
web: www.hospicmotyl.cz
IČ: 266 12 429

Tento projekt se spolufinancován z rozpočtu
Města Sokolova a Karlovarského Kraje.

Personální zajištění služby v roce 2021
Ředitelka: Mgr. Bc. Kateřina Trnková

Vedoucí lékař: MUDr. Josef Trnka

Pomocný lékař: MUDr. Jan Nemček

Zdravotní sestry: 6 zdravotních sester, 1 sestra kmenová

Psychoterapeut a poradce pro pozůstalé: PhDr. František Kšajt

Další spolupracovníci: supervizor, duchovní (římskokatolické, husitské i evangelické církve),

koordinátor dobrovolníků, vyškolení dobrovolníci, účetní.

Poděkování dárcům
Vzhledem k platnosti Obecného nařízení o „ochraně osobních údajů“ neboli GDPR,

zveřejňujeme pouze jména dárců, od kterých máme souhlas s jejich zveřejněním. Děkujeme

však i těm, kteří tento souhlas neposkytli, nebo si nepřejí být zveřejněni, přejí si být anonymními

dárci. Jakákoli podpora je pro nás cenná a vede nás k naplňování naší vize, děkuji!

Velice se vážíme každého člověka, který je nakloněn vizi hospicové péče. Většinou jsou

to lidé, kteří mají osobní zkušenost s doprovázením umírajícího, s doprovázením

blízkého. Děkuji vám všem, kterým záleží na mezilidských vztazích, všem, kteří umějí

naslouchat a jsou nablízku těm, kteří to potřebují. S úctou Kateřina Trnková
Náš tým je připraven pomoci rodinám s péčí o své blízké nemocné i v roce 2022.


