Tisková zpráva ze dne 3. 10. 2014:

Oblastní charita Třebíč pořádá letos pošesté akci Koláč pro domácí hospicovou péči. Jde o
připomínku Světového dne hospicové a paliativní péče, který se koná již devátý rok. V
mnoha zemích světa na všech kontinentech se uskuteční stovky nejrůznějších akcí a
koncertů, jejichž hlavním smyslem je nejen zlepšit informovanost veřejnosti o hospicích a
paliativní péči, ale také získat finanční prostředky pro jejich činnost. Nikde na světě není tato
péče zcela hrazena státem a nikde se tudíž neobejde bez pomoci dobrovolníků a darů
štědrých a laskavých lidí.
V letošním roce se s pracovnicemi a dobrovolnicemi nabízejícími koláče mohou lidé potkat
ve středu 8. 10. 2014 v Náměšti n. Oslavou, Hrotovicích a Třebíči, kde bude na Karlově
nám. od 10-15 hod. stánek, kde se zájemci mohou informovat, jaké jsou možnosti péče
o nevyléčitelně nemocné, nechat si změřit krevní tlak či glykemii a přispějí-li alespoň
10 Kč do zapečetěné pokladničky na podporu charitní Domácí hospicové péče Třebíč,
odnesou si s sebou chutný koláč.
Příspěvkem na koláč dárce dává najevo, že mu situace lidí v terminálním stádiu nemoci není
lhostejná a podílí se na zlepšení podmínek pro důstojné prožití závěrečné etapy života
našich uživatelů.
Akci bude předcházet i tematicky zaměřená přednáška primáře Ladislava Kabelky:
„Paliativní péče - most přes propast nevyléčitelné nemoci“ 7. 10. 2014 v 9 hod.
v hudebním sále Městské knihovny Třebíč. Vstup zdarma.
Heslo letošního Světového dne hospiců a paliativní péče zní:
“Achieving universal coverage of palliative care: Who cares? We do!”
“Dosáhnout všestranného pokrytí paliativní péčí: Koho to zajímá? Nás!“
Cílem Světového dne hospiců a paliativní péče je
• zvýšit povědomí o potřebách lidí s prognózou přežití několika týdnů, dní či hodin - v
oblasti zdravotní, sociální, praktické, duchovní
• vytvářet prostor pro diskusi o těchto tématech
• zlepšovat dostupnost hospicové a paliativní péče po celém světě
• získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní péče

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 i jeho rodiny. Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči
ošetřovatelskou, lékařskou 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.
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