TISKOVÁ ZPRÁVA
Hospic nakoupí z daru polohovací lůžko
Litoměřice, 14. 9. 2009 - Finanční dar ve výši 30 tisíc korun předali v pondělí 14. září
2009 zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích
na nákup polohovacího lůžka pro oddělení sociálního bydlení. Celkově tak Nadační fond
Umění doprovázet podpořil projekt Sociální bydlení částkou přes 270 tisíc korun.
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích poskytuje zdravotně-sociální služby nevyléčitelně
nemocným klientům převážně s nádorovým onemocněním již od roku 2001. V průběhu své
dlouholeté činnosti se zde někdy setkávají s tím, že díky všestranné hospicové péči se
zdravotní stav pacienta zlepší natolik, že pomine důvod k jeho další hospitalizaci na
hospicovém lůžku. Pacient může být propuštěn, alespoň na nějaký čas, do domácí péče. V
případě, že pacient má fungující rodinu, nebývá to žádný problém. Rodina péči o pacienta
převezme a stará se o něho po dobu, dokud se zdravotní stav pacienta opět nezhorší. Poté se
vrací do hospice. V případě, že však pacient rodinu nemá, nebo jeho blízcí nejsou z různých
důvodů schopni se o pacienta postarat, nebo když není možnost mu sjednat domácí
ošetřovatelskou péči, nastává neřešitelná situace. Pacienta není kam předat, doma být sám
nemůže. Tehdy nezbývá nic jiného, než jej i nadále ponechat na hospicovém lůžku, čímž však
dochází k situaci, že blokuje toto lůžko pacientům umírajícím, které z tohoto důvodu není
možné přijmout a posloužit jim v jejich těžkém období před smrtí.
“Aby k tomu nedocházelo, rozhodli jsme se řešit tuto nesnadnou situaci výstavbou nových
pokojů v podkroví hospice“, říká Pavel Česal, ředitel hospice. „Získali jsme tak šest nových
míst, tzv. sociálně-zdravotních lůžek. Klienti budou ubytováni v jedno a dvoulůžkových
pokojích s vlastním příslušenstvím. Ubytování je vhodné i pro manželský pár. Budou mít
možnost rovněž využívat všechny výhody a zázemí, které hospic poskytuje - např. celodenní
stravování, možnost praní osobního prádla, užívání společenských prostor, hospicové kaple.
Co však je nejdůležitější, bude se o ně starat stejný personál, který měli možnost poznat již při
svém pobytu na hospicovém lůžku. Budou tedy stále ve stejném, jim již známém prostředí“,
vysvětluje pan ředitel.
„Jsem velice ráda, že se tento projekt podařilo dokončit, a to i díky pomoci Nadačního fondu
Umění doprovázet“, říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady tohoto
nadačního fondu. „Celkově jsme projekt Sociální bydlení podpořili částkou přes 270 tisíc
korun“, dodává.
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích je nestátní zdravotnické zařízení, které slouží nevyléčitelně
nemocným pacientům (většinou s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám (více na
www.hospiclitomerice.cz).
Nadační fond Umění doprovázet byl založen v roce 2006. Jeho hlavním cílem je podpora
hospiců a hospicového hnutí v ČR. 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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