Tisková zpráva ze dne 11. 10. 2012

Koláče pro hospic – pomoc pro těžce nemocné
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ pořádala ve čtvrtek
11. října 2012 od 9 hodin na Karlově a Komenského náměstí v Třebíči charitativně informační
akci „Koláč pro hospic“ ve spojitosti se Světovým dnem hospicové a paliativní péče. Pracovnice
Domácí hospicové péče Třebíč a dobrovolnice procházely centrem města, oslovovaly procházející
občany a nabízely informační letáčky o této službě. Těm, kteří přispěli do dvou zapečetěných
pokladniček označených logem Charity dvacet korun na prostředky k ošetření kůže těžce
nemocných osob, o které se stará středisko Domácí hospicové péče Třebíč, darovaly koláč.
Všech 100 koláčů bylo zanedlouho rozebráno a při rozpečetění pokladniček na Městském úřadě
v Třebíči byla spočtena suma příspěvků občanů 2 561,- Kč, což znamená, že lidé byli štědří a
vhodili do pokladniček i obnos větší než požadovaný.
„Upřímně děkujeme dárcům za finanční příspěvek i morální podporu naší činnosti,“ říká vedoucí
Odlehčovací služby Hana Lišková. „Všechny dary brzy poslouží nemocným. Těžce nemocní a
umírající lidé jsou a stále budou mezi námi. Chceme, aby nemocní i jejich rodiny o naší službě
věděli, aby se o nás mohli opřít a využít naši pomoc a naše zkušenosti v péči o těžce nemocné a
při jejich odprovázení.“

Domácí hospicová péče Třebíč
Oblastní charita Třebíč prostřednictvím Domácí hospicové péče nabízí strávení posledních dní a
týdnů života nemocného v domácím prostředí. Tato péče znamená pomoc a podporu rodině, která
se stará o blízkého člověka v závěrečné fázi života. Vychází z přání a potřeb nemocného a jeho
rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou a pečovatelskou s pomocí
v oblasti sociálně-právní, psychologické či duchovní. Poskytuje všestrannou oporu příbuzným a
přátelům umírajících, pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka.
Kontaktní osoby:
Hana Lišková, vedoucí-koordinátor odlehčovací služby
Karlovo náměstí 41/30, 674 01 Třebíč
mobil: 420 733 676 676, e-mail: dhp.trebic@charita.cz
Bc. Marie Kuchařová, vedoucí Charitní ošetřovatelské služby v rodinách Třebíč a půjčovny
zdravotních a rehabilitačních pomůcek
Karlovo náměstí 41/30, 674 01 Třebíč
tel. 568 420 002, 608 860 175, e-mail: chos.trebic@charita.cz
Informace najdete také na webových stránkách: www.trebic.charita.cz

