TISKOVÁ ZPRÁVA
Hospic vybaví z daru nové prostory
V Brně dne 6. 11. 2009 – Finanční dar ve výši 115 tisíc korun předali v pátek 6. listopadu
2009 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Alžběty v Brně. Ten z
daru zakoupí dvě polohovací lůžka s nočními stolky a jedno sprchovací lůžko do nově
otevřených prostor hospice.
Jedním z důležitých projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Přístroje a
zdravotnické pomůcky. „Tímto projektem pomáháme hospicům získávat finanční prostředky
na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají zlepšit kvalitu
života pacientů v jeho závěrečné fázi“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně
správní rady nadačního fondu. „Jsou to např. automatická polohovací lůžka, antidekubitní
matrace, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky nebo invalidní a toaletní vozíky,“
upřesňuje zakladatelka fondu.
Půdní vestavba objektu, ve kterém se nachází Hospic sv. Alžběty byla zahájena v říjnu 2008 a
dokončena v červenci 2009. Hospic tak získal dalších 8 jednolůžkových pokojů a 1
dvoulůžkový. Pokoje mají vlastní sociální zařízení a jsou klimatizované. Nyní probíhá
vybavování celého prostoru nábytkem a dalším nezbytným zařízením. „Na vybavení nových
prostor nám nebyla poskytnuta dotace z veřejných zdrojů, proto jsme nuceni je financovat
z nashromážděných darů“, říká doktorka Jitka Smejkalová, předsedkyně občanského sdružení
Gabriela, které je zřizovatelem hospice. „Z daru Nadačního fondu Umění doprovázet
zakoupíme dvě polohovací lůžka s nočními stolky a jedno sprchovací lůžko“, dodává.
V České republice zemře ročně téměř 30 tisíc lidí na nádorová onemocnění. Jenom 2 – 3 %
jich však může využít kvalitní hospicovou péči. Dnes v České republice funguje celkem
čtrnáct lůžkových hospiců, které však ani v nejmenším nemohou pokrýt skutečnou potřebu
hospicové péče u nás.
Lůžkový Hospic sv. Alžběty v Brně zahájil svoji činnost 1. dubna 2004. V současné době
nabízí celkem dvacet lůžek, ročně pečuje zhruba o sto šedesát pacientů. Od l. ledna 2008 byl
zahájen také provoz domácího hospice Tabita (více na www.hospicbrno.cz).
Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům již od roku 2006. Kromě finanční a
materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporuje nadační fond také
projekty zaměřené na vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a
projekty přispívající ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních (více na
www.umenidoprovazet.cz).
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