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Prostřednictvím hospicové péče
zajišťujeme našim pacientům
důstojnost v jejich posledních dnech. 
I díky Vám můžeme nadále pečovat 
o nevyléčitelně nemocné komplexně, 
s důrazem na individualitu každého
člověka. 

Za Vaše dobrovolné příspěvky
pořídíme zdravotnické pomůcky 
a prostředky a dále potřebné vybavení
pro lůžkový i mobilní hospic, díky
kterému se u nás pacienti cítí
komfortně a v bezpečí. 

Odměňte se za štědrost a přijměte od
nás chutný koláč. 

Pokud nestihnete přijít osobně na kterýkoliv
ze stánků, pošlete dobrovolný příspěvek na
číslo účtu: 246641158/0600 s variabilním
symbolem 1024. Nebo proveďte platbu
prostřednictvím QR kódu. 

Děkujeme, že s námi pomáháte.

11:00–11:30

Letos výtěžek sbírky konkrétně použijeme na zakoupení oxygenátorů, glukometrů,
příslušenství pro odsávačky, teploměrů, tlakoměrů. Z materiálního vybavení bychom
rádi nakoupili převazový materiál, pomůcky v péči o dutinu ústní, pleny a další
hygienické a kosmetické prostředky. Dalším záměrem je pořízení výživových
doplňků, které pomáhají pacientům při léčbě. 

Středa 5. 10. 2022



Lucie Světláková, primářka Domu 
léčby bolesti s hospicem sv. 
Josefa: Hospic je bezpečným 
přístavem pro nevyléčitelně 
nemocné i jejich blízké
Primářka, MUDr. Lucie Světláková, nastoupila do Oblastní charity 
Rajhrad v únoru 2020. Součástí jejího jména je “světlo”, které se snaží 
vnášet i do svého životního poslání. Sama říká, že ke světlu má 
pozitivní vztah, a stejně tak se staví k poskytování paliativní péče. 

Ta pro ni není ekvivalentem blížící se smrti. Smysl specializované 
paliativní péče vidí především ve zmírňování příznaků provázejících 
onemocnění takovým způsobem, aby zůstala v maximální míře 
zachována kvalita pacientova života.

I díky jejímu přičinění je náš lůžkový hospic místem, který je pro 
pacienty a jejich blízké bezpečným prostředím, kde se mohou cítit 
důstojně a bezpodmínečně přijati.

Proč potřebuje lůžkový hospic podporu dárců?

„Platby od zdravotních pojišťoven pokryjí zhruba 50 % našich nákladů. 
Dalším zdrojem financování jsou například dotace nebo sbírky. Velkým 
přínosem je zejména Tříkrálová sbírka nebo právě probíhající Koláč pro 
hospic. 

Nepostradatelní jsou však pro nás dárci, ať už jednotlivci, nebo 
právnické osoby. Bez jejich podpory bychom nemohli fungovat. Díky 
finančním darům můžeme i nadále zajišťovat vysoce specializovanou 
paliativní péči, která našim pacientům umožňuje prožít čas, který jim na 
tomto světě zbývá, bez utrpení a takovým způsobem, aby se cítili 
maximálně komfortně. 

Tohle všechno by nešlo bez zapojení všech členů multidisciplinárního 
týmu, do kterého patří lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky 



a pečovatelky, sociální pracovnice, psycholožky, pastorační asistenti 
nebo dobrovolníci. Všem těmto lidem patří velký dík za jejich otevřená 
srdce a zapálení, se kterým každodenně vykonávají svou práci,“ říká 
s pokorou a jiskrou v oku, která k ní neodmyslitelně patří, MUDr. Lucie 
Světláková. 

Letošní Koláč pro hospic proběhne 5. 10. 2022. Seznam jednotlivých 
stánků a časy, ve kterých se můžete zastavit, naleznete na webu 
rajhrad.charita.cz

Přispět můžete také on-line, a to na číslo účtu: 246641158/0600
Nezapomeňte, prosím, uvést variabilní symbol 1024.

Prostřednictvím hospicové péče zajišťujeme našim pacientům 
důstojnost v jejich posledních dnech. I díky Vám můžeme nadále 
pečovat o nevyléčitelně nemocné komplexně, s důrazem na individualitu 
každého člověka.

Výtěžek sbírky konkrétně použijeme na zakoupení oxygenátorů, 
glukometrů, příslušenství pro odsávačky, teploměrů, tlakoměrů. Z 
materiálního vybavení bychom rádi nakoupili převazový materiál, 
pomůcky v péči o dutinu ústní, pleny a další hygienické a kosmetické 
prostředky. Dalším záměrem je pořízení výživových doplňků, které 
pomáhají pacientům při léčbě.

Děkujeme za vaši podporu. 


