TISKOVÁ ZPRÁVA
Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům
V Praze dne 11. března 2010 - Nadační fond Umění doprovázet pomáhá českým
hospicům již čtvrtým rokem. Byl založen 7. července 2006 za účelem podpory rozvoje
hospiců a hospicového hnutí v ČR. V průběhu svého trvání poskytl lůžkovým hospicům
nadační příspěvky ve výši téměř 1 400 000,- Kč. Od začátku roku 2009 je členem
Asociace nadačních fondů Fóra dárců.
Tiskové konference, kterou Nadační fond Umění doprovázet uspořádal v Praze, se zúčastnila
jeho zakladatelka a předsedkyně správní rady, paní Hana Haráková, která novinářům
představila činnost nadačního fondu a jeho současné projekty. Dalšími účastníky konference,
se kterými měli novináři možnost diskutovat, byla MUDr. Marie Svatošová, zakladatelka
hospiců a hospicového hnutí v ČR a houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který nadační fond
dlouhodobě podporuje. V závěru tiskové konference byl předán další z finančních darů
nadačního fondu, tentokrát pro Hospic na Svatém Kopečku.
Během svého téměř čtyřletého působení podpořil nadační fond nejen řadu významných akcí
propagující hospice a hospicové hnutí v ČR, ale především předal finanční a materiální dary
lůžkovým hospicům v celkové výši téměř 1 400 000,- Kč. „Kromě finanční a materiální
pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců podporujeme také projekty zaměřené na
vzdělávání odborného personálu v oblasti hospicové a paliativní péče a projekty přispívající
ke zlepšení informovanosti veřejnosti o těchto zařízeních,“ uvádí Hana Haráková,
zakladatelka a předsedkyně správní rady tohoto fondu.
Jedním z mnoha projektů nadačního fondu 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 hospice musí zvládnout, a to i přesto, že je to stojí značné
finanční prostředky,“ vysvětluje zakladatelka fondu. „Naše pomoc jim umožňuje používat
maximálně šetrné formy léčby, a to nejen v oblasti tišení bolesti, ale také třeba při hojení
komplikovaných dekubitů, které mohou při dlouhodobém pobytu na lůžku vzniknout,“ dodává.
„K hojení těchto dekubitů používáme přípravky tzv. „vlhkého hojení,“ říká ředitelka Hospice
na Svatém Kopečku, Mgr. Jana Vážanová. „Jsou to přípravky, které se aplikují přímo na
postižené místo, kde působí delší dobu. Nejsou tedy nutné časté převazy. Tato léčba je nejen
velmi šetrná k pacientům, ale také dochází k rychlejšímu hojení ran“, doplňuje paní ředitelka.
Nadační fond Umění doprovázet předal Hospici na Svatém Kopečku v pořadí již třetí
finanční dar a celkově ho podpořil částkou 110 tisíc Kč. V roce 2008 to bylo 70 tisíc Kč na
zakoupení chladicí skříně na infekční odpad a 15 tisíc na nákup přípravků vlhkého hojení ran.
Dnes převzala ředitelka hospice od předsedkyně správní rady nadačního fondu další šek na 25
tisíc Kč. Tento dar bude použit opět na nákup přípravků vlhkého hojení ran.
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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 zcela nemohou pokrýt skutečnou potřebu hospicové
péče u nás. Hospic na Svatém Kopečku v Olomouci je nestátní zdravotnické zařízení, které
slouží nevyléčitelně nemocným pacientům (převážně s onkologickým onemocněním) a jejich
rodinám od roku 2002. Za téměř osm let své existence poskytl péči 2 200 pacientům (více
na www.hospickopecek.caritas.cz).
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