TISKOVÁ ZPRÁVA
Projektem „Právo umírat bezbolestně“ pomáhají hospicům léčit bolest
Litoměřice, 25. 2. 2009 - Zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet dnes navštívili
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích a jeho řediteli předali další finanční dar ve výši 25
tisíc korun na nákup léčiv pro těžce nemocné pacienty.
Jedním z projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Právo umírat bezbolestně.
„Tímto projektem pomáháme lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze uplatnit žádná
úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu v hospici musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí
značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady
nadačního fondu.
„Díky pomoci štědrých dárců (většinou fyzických osob) se nám v rámci tohoto projektu již
podařilo shromáždit téměř 150 tisíc korun, které pomohou těžce nemocným pacientům
v hospicích prožít poslední chvíle svého života důstojně a bez bolesti. V srpnu roku 2007
jsme darovali prvních 25 tisíc Kč Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích. V roce 2008
jsme již pomohli několika hospicům, a to Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích, kterému jsme
předali 50 tisíc Kč, Hospici na sv. Kopečku v Olomouci jsme věnovali 15 tisíc Kč na nákup
převazového materiálu, který umožňuje tzv. vlhké hojení ran a koncem loňského roku od nás
ještě obdržel dar ve výši 25 tisíc Kč nově otevřený Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech,“
dodává předsedkyně nadačního fondu.
Kvalitní paliativní péče, která je v hospicích uplatňována, je schopna zaručit těžce
nemocnému pacientovi, že nebude trpět bolestí a až do jeho přirozeného konce bude
zachována jeho důstojnost. „To lze ale většinou zajistit jen s léky, např. opiáty v náplastech,
jejichž cena značně převyšuje úhradu od zdravotních pojišťoven. Proto jsme rádi za jakoukoli
pomoc, která nám tuto situaci pomáhá řešit“, říká ředitel litoměřického hospice Pavel Česal.
Kromě finančních prostředků na nákup léčiv věnoval Nadační fond Umění doprovázet
začátkem roku 2007 Hospici sv. Štěpána téměř 250 tisíc Kč na projekt Sociální bydlení, který
umožní rozšířit kapacitu hospice o tzv. sociální lůžka, určená pro pacienty, jejichž zdravotní
stav se zlepšil natolik, že nepotřebují klasickou hospicovou péči, ale není je kam předat,
nemají nikoho, kdo by se o ně postaral. Dokončení půdní vestavby by mělo proběhnout
v průběhu března 2009.
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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