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KDYŽ CESTA JE CÍL ...



ÚVODNÍ SLOVO

V roce 2021 jsme se naučili, že cokoliv si naplánujeme, musíme být schopni

operativně změnit. 

Naplánovali jsme si pravidelné porady multidisciplinárního teamu, které

jsme převedli do online podoby. 

Naplánovali jsme si "nultý = zkušební" ročník Běhu pro hospic, který se

změnil na ročník první, protože účastí překonal všechna naše očekávání.

Naplánovali jsme si, že díky vánoční aukci, bychom rádi získali na podporu

péče alespoň 50 tisíc Kč. Na konci roku bylo na transparentním účtu přes

100 tisíc Kč.

Rádi se měníme, protože cítíme, že naše práce dává smysl nejen nám.

"Velmi si vážíme
všech, kteří nám
důvěřují a pomáhají
tak rodinám být do
poslední chvíle spolu."

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

Ve l k é  d í k y

www.medica3nec.cz

Běh pro hospic byl pro nás neskutečnou podporou - více

než 500 osob se zúčastnilo běhu a podpořilo tak myšlenku

hospicové péče. 



Naším posláním je odborně a lidsky podporovat rodiny v každodenní

náročné péči o své blízké, doprovázet je v nelehké době při umírání i po

úmrtí, a to v jejich přirozeném domácím prostředí na třinecko -

jablunkovsku. 

Poslání naplňujeme především díky základním službám, kterými jsou:

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

V MEDICE VĚŘÍME, ŽE KAŽDÝ ČLOVĚK POTŘEBUJE
SVŮJ HRNEK, SVOU POSTEL, SVÉ BLÍZKÉ ...

DOMÁCÍ
P ALIATIVNÍ
P ÉČE

PŮJČOVNA
ZDRAVOTNÍCH
PŘÍSTROJŮ

VZDĚLÁVÁNÍ

MEDICA Třinec, z.ú. / Konská 63, 739 61 Třinec / IČ 05115841 

medica@medica3nec.cz / www.medica3nec.cz



Přispět můžete
online na

www.darujme.cz 

Darujme.cz

Givt.cz
Online při nákupech
prostřednictvím
GIVT.CZ

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

PODPOŘTE NÁS

www.medica3nec.cz

Náš účet

2801535047/2010

Dar na účet

Můžete poslat dar na náš bankovní
účet.

Pokud si vyberete podporu touto
formou, rádi Vám na Vaše jméno

vystavíme potvrzení, které je
možné použít pro daňový

odpočet. 
Zašlete-li nám kontaktní údaje,

budeme Vás informovat o tom, jak
jsme s darem naložili.

Dobrovolníci
To nejcennější, co
můžete někomu
darovat, je Váš čas. 
Dobrovolníků si velice
vážíme a umožňujeme
jim aktivně pomáhat.

Materiálně

kancelářské
potřeby
nádrž benzínu 
zdravotní přístroje.

Budeme rádi i za
materiální podporu 

Milým slovem

Velmi přivítáme
podporu dobrým

slovem.
Řekněte o nás těm,
kteří by naši péči
mohli potřebovat.

v dobročinnéaukci
Před Vánoci se můžete

zapojit do naší
dobročinné aukce -

vyberete si dárky, které
umí pomáhat.

www.medica3nec.cz



2021 VE ZKRATCE

Below are things to remember when writing your goals:

- Conceptualize by taking inspiration from culture, your environment, or the existing 

project at hand.

- Don't forget the importance of writing down your ideas. Aside from 

documentation, this will keep you on track and help narrow down your options.

- Once you're done, separate them into short term and long term. Grouping your 

goals accordingly will be instrumental in setting a timeline and identifying what 

you'll be needing.

- Stay on schedule by monitoring the progress of each goal and keeping track.

V roce 2021 pokračoval projekt "Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí".

Cílem projektu je umožnit pečujícím osobám zlepšit jejich znalosti a

dovednosti usnadňující péči o osobu blízkou.

V únoru naše zdravotní sestřičky úspěšně absolvovaly kurz ELNEC. ELNEC

(End Of Life Nursing Education Consortium) je intenzivní vzdělávací kurz

s mezinárodní licencí pro všeobecné sestry pracující s pacienty v konečné

fázi života. Kurz vznikl v roce 2000 v USA, odkud se rozšířil i do České

republiky. ELNEC je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem

respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty

na konci života.

V době pandemie jsme poskytovali péči bez omezení a jezdili jsme za

všemi klienty. Bariérová omezení se stala běžnou součástí našich návštěv. 

V dubnu připravila advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS školení na

téma "dříve vyslovené přání". Tento právní pojem se ještě příliš

nezadomovil v našem vědomí.

15. června 2021 se konal první ročník Běhu pro hospic v Třinci. Přišlo přes

500 účastníků, kteří podpořili péči částkou 32 831 Kč. 

Před prázdninami jsme se vrhli na školení všech, kteří budou o

prázdninách zajišťovat zdravotní dozor na akcích. 

28.8.2021 se konal Běh pro hospic a odpoledne pro celé rodiny v

Třanovicích.  Díky startovnému jste přispěli na bezplatný provoz služby

mobilní paliativní péče v regionu částkou 10 543 Kč. Běh podpořilo přes

150 účastníků.

Letní měsíce se nesly v duchu příměstských táborů. Se svým programem

jsme jich navštívili několik. Děti měly možnost vyzkoušet gerontooblek,

zvedací židli Raizer a první pomoc na figuríně. Volný čas jsme proložili

tvořením přáníček pro naše pacienty.  

V  září přišel do kin film "Jednotka intenzivního života". V kině v Třinci

jsme u té příležitosti uspořádali besedu pro širokou veřejnost na téma

paliativní péče.

11.11.2021 se konal první Vzpomínkový večer při svíčce v Oldřichovicích.

Dostali jsme možnost se zamyslet nad pomíjivostí světa, a s láskou

vzpomenout na ty, kteří už mezi námi nejsou. 

Do dobročinné aukce se v prosinci zapojilo tolik dárců, že na

transparentním účtů bylo na konci roku přes 100 000 Kč. 

MEDICA TŘINEC, Z.Ú. www.medica3nec.cz

https://www.facebook.com/hajdukpartners/?__cft__[0]=AZW9JibhfhFKmziQTjh41qXNnjoImXcQ1sJTk9QvS64ZwuZyP-8VA0-MppxXfUheLEzw-ja5RVCCxc7R-5DBYAZia0GxgfSfflxHXFq7hFeUeUxWhzdvIp1Q-DeVnSruUNpq1xbrJhLNaKKRN7lH-7c6uYBg0pnq9cf9SBGggYWUufMMaGw1ryYYA-Yumqyr58cRR3qObCXO84vOZpBrhp7d&__tn__=kK-R


LEDEN-ÚNOR

www.medica3nec.cz.



MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

BŘEZEN-DUBEN

www.medica3nec.cz.
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KVĚTEN-ČERVEN

www.medica3nec.cz.



MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

ČERVENEC-SRPEN

www.medica3nec.cz.



MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

ZÁŘÍ- ŘÍJEN

www.medica3nec.cz.



MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

LISTOPAD-PROSINEC

www.medica3nec.cz.



BĚH PRO HOSPIC
TŘINEC A TŘANOVICE



MEDICA Třinec se letos poprvé připojila ke kampani během v Třinci a Třanovicích. 

V této kampani je k dnešnímu dni registrováno 23 hospiců z celé ČR a díky

naběhaným téměř 35 000 km bylo již vybráno více než 6 mil. Kč na podporu

hospiců v jednotlivých městech.

V lesoparku v Třinci byly 15.6.2021 poprvé připraveny tři trasy – 1km, 5km a 22km. Pro

děti a mládež bylo bezplatné startovné, dospělí hradili symbolickou stokorunu. Po

registraci obdrželi účastníci mapku s vyznačenou trasou. Na trase bylo připraveno 6

bezbariérových kontrolních bodů. Díky startovnému jste přispěli na servis

oxygenerátorů částkou 32 831 Kč. Běh podpořilo přes 500 účastníků.

Celou organizaci běhu a přípravu trasy si vzali na starost členové oddílu

orientačního běhu TJ TŽ Třinec a patronkou akce byla mistryně světa v orientačním

běhu paní Jana Bruková.

A kde vzniklo spojení hospice a orientačního běhu? Díky propojení s naší

hospicovou paní doktorkou MUDr. Gabrielou Argalášovou, která se aktivně

orientačnímu běhu věnuje.

28.8.2021 byly v centru obce Třanovice připraveny tři trasy – 2km, 4km a 8km. 

Doi akce se zapojil i tým zdravotních sestřiček, které můžete denně potkat v terénní

péči o hospicové pacienty, a to formou štafety na trase. V rámci akce byl pro děti

připravený bohatý doprovodný program. 

Jednalo se o celkem o 6 stanovišť, kde děti aktivně plnili úkoly. Např: lovení ryb,

tvorba přáníček, hlavolamy, ale i tkalcovský stav a práce s ovčí vlnou. Tuto aktivitu

prezentovala mobilní salaš včetně oveček a pejska. V rámci doprovodného

programu rovněž vystoupili děti z Voltiže Duha s koněm Hasanem.

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

www.medica3nec.cz



DOMÁCÍ 
PALIATIVNÍ PÉČE

VY 
A VAŠI BLÍZCÍ 

L É K A Ř

PRAKTICKÝ 
LÉKAŘ

Z D R A V O T N Í
S E S T R Y

DOBROVOLNÍCI

PSYCHOTERAPEUT

D U C H O V N Í
P O D P O R A

K A M E N N Ý
H O S P I C

S O C I Á L N Í
P R A C O V N Í K

R O D I N A  
A  Z N Á M Í



Pacientka paní Marie byla bývalá zdravotní sestra. O své diagnoze věděla vše, každou komplikaci

uměla pojmenovat a tušila čím je způsobená. Věděla co čekat. Věděla, že se neuzdraví. Jen

nevěděla, kdy „to“přijde. Jako každý nemocný člověk se držela naděje, že to nebude příliš brzy.

Hrozně se bála jít do nemocnice, chtěla zůstat až do konce doma. Situaci komplikovalo to, že

bydlela sama. Občas za ní docházela rodina, ta ale neměla možnost o ni pečovat. Naštěstí měla paní

Marie sestru, která bydlela kousek od ní a ta se rozhodla, že se o ní postará. 

Pacientka trpěla nechutenstvím a zvracením po jídle, takže jedla minimálně. Z léčby po

chemoterapii měla stále v podkličku zavedený PORT, proto jsme jí zapůjčili infuzní stojan a denně

jsem jí touto cestou skrze infuzní set napojovala na lipidovou výživu anebo infuze. Také se denně

prováděly převazy defektů, které pramenily z onemocnění. Bolesti, které přicházely, jsme řešili s

lékařem bolesti, který za pacientkou přijel domů. Zavedli jsme podkožní kanylku a pravidelně se

aplikovaly léky tlumící bolesti i nevolnosti. Když paní Marie zeslábla, zajistili jsme jí pleny a podložky.

Občas se objevily komplikace, které jsme se ale snažili řešit doma, protože pacientka stále nechtěla

do nemocnice. Pro pečující sestru začínala být péče vyčerpávající, protože prožívala zmatek a strach

z toho, co přijde. Často jsme si povídaly, přibližovala jsem jí jak se může zdravotní stav paní Marie

vyvíjet,  které komplikace navazují na druhé a jak může bezprostřední umírání vypadat.

Byly jsme domluvené, že může kdykoliv v případě potřeby volat, i v noci. Snažila jsem se sestru

povzbuzovat, utvrzovat v tom, že vše dělá dobře a to, že její sestra není v nemocnici neznamená

zanedbání péče. Naopak,  největším přínosem pro sestru  je, že mohla zůstat doma. S paní Marií

jsem navázala během každodenních návštěv krásný vztah, svou uměleckou duší, laskavostí, vztahem

ke knihám a květinám mě velice obohatila. Dokonce jsme měly stejnou víru, takže jsme si povídaly o

Bohu, o naději. Nabídla jsem jí i návštěvu duchovního, kterého Medica může zprostředkovat,

pacientka souhlasila. Myslím, že jeho návštěva byla jedna z věcí, která přišla ve správný čas. 

Jednou jsem byla u rozhovoru paní Marie s její sestrou, připomínala jí, že kdyby se náhodou nedožila

Vánoc, ať mi nezapomene v jejím jménu poslat přání. Paní Marie se zdravotně zhoršovala, hodně

spala, bylo vidět, že odchází. Přesto se ještě dokázala usmívat a za vše děkovat. Zemřela v poklidu, v

přítomnosti své sestry, a sluníčko, které na ni v tu chvíli svítilo, vystihovalo to, jak laskavým člověkem

byla.

No a 24.12.mi do schránky přišlo vánoční přání...

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

www.medica3nec.cz



MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

Pokud chcete pečovat o svého blízkého doma, pomůžeme Vám naplánovat jednotlivé

kroky péče o nemocného člověka. Zprostředkujeme Vám dostupné informace             

 o možnostech péče (pečovatelské služby, osobní asistence, zapůjčení kompenzačních

pomůcek apod.), také o nárokových dávkách (příspěvek na péči, na bydlení,   apod.), a

další potřebné

 Jsme schopni pomoci a poradit rodinným příslušníkům, kteří pečují o své blízké v

domácím prostředí a cítí se péčí vyčerpání, nebo si jen nevědí rady. Jsme k dispozici také

osobám, které se staly pozůstalými a ocitají se ve fázi truchlení, vyrovnávají se se ztrátou a

zármutkem.

Poskytujeme odborné sociální poradenství formou ambulantní, terénní, telefonickou

a prostřednictvím e-mailu, dle vašich potřeb, a to u Vás doma nebo u nás v poradně. 

+420 774 441 581

www.medica3nec.cz

Vypisování
formulářů
spojených
s péčí

Pomoc a podpora
pro

nemocné a jejichblízké

Pečujete
dlouhodobě
a cítíte

se
vyčerpaní?

Kontakty ainformacenezbytnépro ty,kteří serozhodujíohledně
péče

Chcete
pečovat o

svého
blízkého
doma, ale
máte obavy?

Jak to
doma
vhodně
upravit
pro péči

o
nemocného

Zvážení
nejvhodněj-

šího
postupu pro

daného
klienta

Ztráta
bolí.

Občas si
stačí o

tom
popovídat.

Poradna



VZDĚLÁVÁNÍ



+420 739 590 289

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

Nabízíme školení pro širokou veřejnost. Školení probíhá v naší plně vybavené školící

místnosti v Třinci nebo přímo u Vás. K dispozici je zkušený lektorský tým                  

 s dlouholetou praxí v oboru a tématu školení. 

www.medica3nec.cz

DPH pro
územně

samosprávné
celky

Péče o
osobu

blízkou v
domácím
prostředí

Podpůrné
aktivizační
a relaxační
techniky

Kurzy
první

pomoci

Manipulace s
klientem,

polohování a
přemisťování

Nemoci stáří a
základy péče o
nemocné

Školíme online i prezenčně 

Rádi připravíme školení přesně pro Vás. 
     - dle aktuálně platných vládních nařízení.



PŮJČOVNA 



+420 774 735 577

Naše půjčovna zdravotnických přístrojů slouží ke zvýšení kvality života

nemocných osob v domácím prostředí a zároveň k ulehčení práce

pečujícím. 

Zapůjčujeme je v první řadě klientům domácí hospicové péče.

Infuzní pumpa 
· slouží k dávkování infuzních roztoků. 

Injekční pumpa (lineární dávkovač) 
 · slouží k přesnému dávkování léčiv.   

                                                                             

Kyslíkový koncentrátor 
· požívá se k domácí oxygenoterapii.

Přenosná odsávačka
· přístroj k odsávání hlenů, umožňuje pohotově uvolnit zablokované dýchací

cesty.

V případě dotazů ohledně zdravotních přístrojů volejte prosím

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

Zapůjčujeme dle aktuálních možností také:

prstový pulzní oxymetr, infuzní stojany, mobilní koupací vany, atd.

www.medica3nec.cz



DOBROVOLNÍCI



Tvoření příspěvků na sociální sítě

Tvorba přáníček, darů do dobročinné aukce

Pomoc při realizaci jednorázových akci - Běhy pro hospic, Papučový den, ...

TO NEJCENĚJŠÍ, CO MŮŽETE NĚKOMU DAROVAT,
JE VÁŠ ČAS.

JAK MŮŽE DOBROVOLNÍK POMÁHAT

Dodělala jsem školu a nastoupila do práce. Ve svém volném čase jsem
se věnovala běžným koníčkům, ale cítila jsem, že potřebuji dělat i něco
smysluplného pro druhé. Proto jsem se rozhodla stát se dobrovolníkem
a pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí jako já. I když to často
bylo náročné, dobrovolnictví mně obohatilo víc, než jsem čekala.
Odměnou mi byl úsměv a vděk lidí, kterým jsem věnovala svůj čas. 
P. Marie, dobrovolník

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

www.medica3nec.cz
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VZKAZ 

OD NAŠICH SESTŘIČEK 

"Nebojme se nechat umírat své blízké
doma, zvládne to většina z nás.

Umírání je přirozený proces a pro
umírajícího je velmi důležité, aby

nebyl sám.
Potřeba být ve známém prostředí

mezi svými blízkými na konci života
sílí.

V době, kdy se člověk bojí jaké budou
jeho další dny a jak samotné umírání

bude probíhat, domácí prostředí
navozuje pocit bezpečí."

www.medica3nec.cz
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TO JSME MY
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Kompletní účetní závěrka ve složení výkaz zisků a ztrát, rozvaha a příloha    

 k účetní závěrce je uložená společně s touto výroční zprávou ve sbírce listin

v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem       

 v Ostravě, oddíl U, vložka 168.

Seznam soukromých dárců:
Soukromé osoby, které zaslaly dary na transparentní účet, jsou
uvedeny přímo na tomto účtu: 2801535047 / 2010 
Další naši vzácní dárci si přáli zůstat nezveřejněni ve výroční zprávě.

www.medica3nec.cz



MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Statutárnímu městu

Třinec za finanční podporu

Odborného sociálního poradenství

částkou 93 000 Kč. 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji

za finanční podporu Odborného

sociálního poradenství částkou    

 111 000 Kč, Hospicové péče na

třinecku částkou 297 900 Kč          

 a Individuální vzdělávání

pečujících osob částkou 95 000 Kč. 

Děkujeme Nadaci Agrofert za

finanční podporu 190 000 Kč na

nákup oxygenerátoru a ochranných

pracovních pomůcek.

www.medica3nec.cz

Děkujeme Evropskému sociálnímu

fondu - Operačnímu programu

zaměstnanost za finanční podporu

projektu "Paliativní péče MEDICA       

v Pobeskydí" 2020-2021   v rozsahu

1 996 562,50 Kč. 



V souvislosti s epidemií se nám velmi zvýšily náklady na dezinfekci a ochranné

pracovní pomůcky. Velmi si ceníme nadací, které rychle zareagovaly a vyhlásily

mimořádné výzvy. Neopomeneme ani firmu Netis, a.s., která mám poskytla našité

roušky. Děkujeme také DDM Třinec za ochranné štíty a Statutární město Třinec
za poskytnutí respirátorů a roušek.

 

MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

www.medica3nec.cz

Další dárci a donátoři

https://www.facebook.com/Netis905/?__tn__=K-R&eid=ARCy9r-UaRlux_qpqlIc2pqQhwZgtWIyRI91iji9M1D80HVZcz0mGnti3-pZUDCmOIP0WCg550bp8y_f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCK3TaNVJAKHgY2DTH8W0AXYygM_oJH6U6ehc60iMPabY9qkJXA0iXaQ0meXOq-g2pCQW0nJEi_cMcQGZ-se8poTbYcLmPYFvwmQzu2jTh4icX5HGRUq2cM6V-FonkJ_AEKsYPRls4Qs9BtLSBXrnTHCs8-E6ACdTudob4NRWiaXfKZAnjyvcOqED8c_qjG-a3x7jGvD62gGzX9Hv-HChN1lj-sSV1D2l79JMBj1XVFuFILHTRVd_LkCJWp5XWRe35Ux18fLaKDZEOA5w99V94TlZWnAjcHC8xtlXb0fqISRwECyYpD3Fg61uWDZ5n4DoKvAJI33OhYVwh_9ISdpzqzD8Psm-gqkytNcg
https://www.facebook.com/ddmtrinec/?__tn__=K-R&eid=ARB5voyMWSmZNg9xCQxgO2Oa14Gzgwgtr49Wj_eRD6C_qdjcjWwDvP-d24Fv1xJfJuH_5ayrJcDo1PPn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCK3TaNVJAKHgY2DTH8W0AXYygM_oJH6U6ehc60iMPabY9qkJXA0iXaQ0meXOq-g2pCQW0nJEi_cMcQGZ-se8poTbYcLmPYFvwmQzu2jTh4icX5HGRUq2cM6V-FonkJ_AEKsYPRls4Qs9BtLSBXrnTHCs8-E6ACdTudob4NRWiaXfKZAnjyvcOqED8c_qjG-a3x7jGvD62gGzX9Hv-HChN1lj-sSV1D2l79JMBj1XVFuFILHTRVd_LkCJWp5XWRe35Ux18fLaKDZEOA5w99V94TlZWnAjcHC8xtlXb0fqISRwECyYpD3Fg61uWDZ5n4DoKvAJI33OhYVwh_9ISdpzqzD8Psm-gqkytNcg
https://www.facebook.com/mestotrinec/?__tn__=K-R&eid=ARB2BcPlHNdnO-Wu6Xfw63__P_cJrOOkkzaQ9rA_9dE-k545xl7Zduxaza4Dzd7H-Vg7RR4-O3-Zm1pD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCK3TaNVJAKHgY2DTH8W0AXYygM_oJH6U6ehc60iMPabY9qkJXA0iXaQ0meXOq-g2pCQW0nJEi_cMcQGZ-se8poTbYcLmPYFvwmQzu2jTh4icX5HGRUq2cM6V-FonkJ_AEKsYPRls4Qs9BtLSBXrnTHCs8-E6ACdTudob4NRWiaXfKZAnjyvcOqED8c_qjG-a3x7jGvD62gGzX9Hv-HChN1lj-sSV1D2l79JMBj1XVFuFILHTRVd_LkCJWp5XWRe35Ux18fLaKDZEOA5w99V94TlZWnAjcHC8xtlXb0fqISRwECyYpD3Fg61uWDZ5n4DoKvAJI33OhYVwh_9ISdpzqzD8Psm-gqkytNcg


MEDICA TŘINEC, Z.Ú.

 

sídlo: Konská 63, 739 61 Třinec

kancelář: Konská 197, 739 61  Třinec

 IČ 05115841 

informace@medica3nec.cz 

www.medica3nec.cz


