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Fakultní nemocnice Olomouc

 vysoce specializované pracoviště

 48 394 pacientů hospitalizovaných za rok 

2014

 péče přesahuje hranice Olomouckého kraje

 od 1. 1. 2015: 6 NK z ŘKC (1,75 úvazku), 

1 NK z CASD (DPČ)



Z novodobé historie KPP ve FNOL

 r. 1989 - ústní dohoda mezi vedením FNOL 
a AOL o užívání posluchárny neurologické kliniky k 
účelu konání bohoslužeb pro nemocné jednou týdně 
v neděli

 od r. 1990 - jednou měsíčně bohoslužba 
v jídelně odd. geriatrie

 od r. 1999 - Řád bratří kazatelů – dominikáni na 
zavolání

 od r. 2009 - olomoučtí kněží 

 od r. 2010 - nemocniční kaplani



Současnost KPP ve FNOL

 26. 8. 2011 Metodický pokyn Zajištění 

klinické pastorační péče ve FNOL

 11. 9. 2011 Kaple Božího milosrdenství 

v monobloku 

 22. 6. 2012 Smlouva o spolupráci při 

realizaci KPP mezi FNOL a AOL

 8. 6. 2015 Otevření Poradny Hořec



Nemocniční kaplani ve FNOL

Zaměstnanci Arcibiskupství olomouckého

 1. 1. 2010 PhDr. ThLic. Marta Hošťálková, Th.D., Ph.D. (1,0) 

 1. 2. 2010 Mgr. Marie Maňáková, MA., OV (0,75)

 1. 9. 2010 Sr. Mgr. Bc. Tobia Miroslava Matějková (0,25) 

 1. 1. 2014 Mgr. Jana Březinová (0,25) 

 1. 5. 2014 ThLic. Jana Nováková, PhD. (0,25)

1. 4. 2014 - koordinátor NK zaměstnaný FNOL (0,5)

1. 1. 2015 - NK zaměstnanci AO i zaměstnanci FNOL, výjimka: 
koordinátor, Mgr. Dominik Opatrný, Th.D. (0,10), Vítězslav 
Vurst, BTh. (DPČ) - zaměstnáni pouze FNOL



Činnost NK ve FNOL

 kontakty (do 5 min.) nebo intervence (6-30 min.) u hospitalizovaných 
pacientů a jejich rodinných příslušníků, ambulantních pacientů, 
zdravotníků (viz Denní záznam činnosti NK)

 telefonáty, e-maily s pacienty současnými i bývalými, v ambulantní 
péči

 doprovázení umírajících 

 doprovázení příbuzných a pozůstalých

 konzultace s dalšími nemocničními kaplany

 rozhovory, setkání a semináře pro zdravotníky a studenty LF, FZV, 
VOŠs Caritas

 praxe začínajících NK z jiných nemocnic

 péče o kapli ve FNOL (v červnu 2014 zahájení úterních služeb v kapli 
– možnost rozhovoru s kaplanem) 



Činnost NK ve FNOL

 pravidelné formačně – vzdělávací setkávání 
nemocničních kaplanů (Rajhrad, Velehrad, Olomouc)

 příprava a realizace putovní výstavy „Být nablízku“ 
o službě nemocničních kaplanů

 vytváření různých letáků pro nemocné

 den nemocných, den lékařů a zdravotníků, 
pouť zdravotníků

 publikační a přednášková činnost, komunikace 
s médii

 duchovní příprava a další…



Činnost NK ve FNOL

 reakce na telefonáty

 systematické poskytování klinické pastorační 

péče: GER, 1.INT, 2.INT, 1.CHIR, OUP, PSY, 

PLIC, REHAB 

 další nejčastěji navštěvované kliniky: KCHIR, 

IPCHO, GYN/POR, NEUROL, ONK, HOK, 

KAR, ORTOP, ORL, 3.INT, UROL, NCHIR, 

NOVOR, OČNÍ



Počet navštívených pacientů 2010 - 2014
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