TISKOVÁ ZPRÁVA
Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům léčit bolest
Most, 17. 2. 2010 - Zástupci Nadačního fondu Umění doprovázet navštívili ve středu 17.
února 2010 Hospic v Mostě a jeho řediteli předali finanční dar ve výši 25 tisíc korun na
nákup léčiv pro jeho těžce nemocné pacienty.
Jedním z mnoha projektů Nadačního fondu Umění doprovázet je projekt Právo umírat
bezbolestně. „Tímto projektem se snažíme pomáhat lůžkovým hospicům v oblasti, v níž nelze
uplatnit žádná úsporná opatření, a to je léčba bolesti. Tu hospice musí zvládnout, a to i
přesto, že je to stojí značné finanční prostředky,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a
předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Naše pomoc jim umožňuje používat maximálně
šetrné lékové formy, např. opiáty v náplastech, které velmi účinně léčí bolest a jsou
ekvivalentem až několika desítek injekcí. Komfort takto léčeného pacienta je samozřejmě
nesrovnatelně vyšší, neboť odpadá potřeba pravidelných vpichů v krátkých intervalech“,
dodává zakladatelka 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. Jsme proto rádi za jakoukoli
pomoc, která nám tuto situaci pomáhá řešit“, vysvětluje ředitel hospice MUDr. Jiří Pešek.
„Z daru Nadačního fondu Umění doprovázet zakoupíme analgetika a opiáty, které pomohou
od bolesti našim těžce nemocným pacientům “, upřesňuje pan ředitel.
Od začátku své činnosti předal nadační fond díky tomuto projektu celkem 165 tisíc Kč, a to
převážně z darů fyzických osob. Do konce roku plánuje v této oblasti ještě pomoci Hospici na
Svatém Kopečku v Olomouci a Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích.
Hospic v Mostě je nestátní zdravotnické zařízení, které slouží nevyléčitelně nemocným
pacientům (převážně s onkologickým onemocněním) a jejich rodinám již od roku 2005. Za
téměř pět let své existence poskytl péči 537 pacientům (více na www.hospic-most.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).

Kontakt:
Hana Haráková
předsedkyně SR NF UD
Tel.: +420 739 227 306
E:mail: info@umenidoprovazet.cz
____________________________________________________________________________________________________
Nadační fond na podporu rozvoje hospicového hnutí v ČR Umění doprovázet
Rabasova 730, 271 01 Nové Strašecí, IČ 27574601, tel. +420739227306, +420313572669, www.umenidoprovazet.cz

