
       První hospic na Moravě – Hospic sv. Alžběty

Chceme vás seznámit s nabídkou hospice sv. Alžběty  
v Brně, která se k nám dostala trošku komplikovaně. Již  
v únoru byla naše městská část hospicem požádána   
o možnost informovat občany o jejich chvályhodné činnosti.   
Zástupci naší obce však i přes opakované prosby nijak nere-
agovali. Proto se pracovníce hospice obrátila přímo na nás, 
ve chvíli, kdy hledala další kontakty v obci. Tato informace 
se nám zdá natolik zajímavá a cenná, že vám ji bez dalšího 
komentáře předkládáme:

„Slova hospic není třeba se bát.“

Rádi bychom rozšířili povědomí o činnosti a službách 
hospicové péče a pomohli tak mnohým rodinám v jejich 
často bezvýchodné situaci. Ze zkušenosti víme, že rodiny 
nemocných se o této péči dozvědí v momentě, kdy už je 
často pozdě.

S tím, jak se prodlužuje délka dožití, je potřeba myslet na 
kvalitní závěr života. Každý si na konci svého pozemského 
putovaní přeje být obklopen svými blízkými, být respekto-
ván nebo si splnit ještě poslední přání.

Hospic sv. Alžběty pečuje o nevyléčitelně, převážně onko-
logicky nemocné pacienty. Nabízí pomoc 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu doma, v domácím prostředí pacientů. Pokud 
však z nějakého důvodu není péče o nemocného doma 
možná, lze jej ubytovat v prostorách kláštera alžbětinek. 
Hospic se neomezuje pouze na paliativní péči, ale zajišťuje 
i odlehčovací služby. Jedná se o sociální službu, kdy terén-
ní pracovníci vyjíždějí pomoci s péčí o imobilní pacienty 
domů. Pokud potřebuje pečující osoba načerpat nové síly 
nebo např. sama musí podstoupit lékařský zákrok, je mož-
né pacienta převzít na krátký čas do pobytové odlehčovací 
služby. K tomuto účelu slouží nově zrekonstruované kříd-
lo kláštera, kde bylo zřízeno 20 lůžek. Sociální pracovníci 
pomohou rodinným příslušníkům s orientací v sociálních 
dávkách, ale jsou i oporou rodině v těžkých chvílích. 

Pacienti a jejich rodinní příslušníci mají také možnost vy-
užít pomoci psychologa nebo duchovního. Čas v hospici  
plyne úplně jinak, není třeba nikam spěchat, každá návštěva  
může zůstat tak dlouho, jak jen si ona nebo pacient přeje. 
Prioritou je mít čas, zdravotníci a pečovatelé si udělají čas 
na každého pacienta tak, aby se nikdo necítil sám. Hospic 
nabízí komplexní pomoc a podporu a s její pomocí může 
mít život svůj smysl až do konce.

Co tedy říci o hospici závěrem? 

Napříč profesemi, které jsou součástí hospice se nese 
ústřední motto – myšlenka hospice vychází z úcty k životu 
a z úcty k člověku, jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. 
Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může 
hodně, ale není všemocná.

- Ing. Zdeňka Koubová, fundraiser Hospic sv. Alžběty o.p.s.- 

Pro taneční skupinu TapArt a její tanečníky byla 
sobota 23. 4. 2022 parádní jízdou. V Olomouci se 
zúčastnili moravského kola soutěže Czech Dance 
Masters. 
V dětské a juniorské kategorii získali zlaté 
medaile a v kategorii dospělých získali me-
daili bronzovou.

Moc gratulujeme k tomuto skvělému úspěchu a držíme 
palce v republikovém kole, které se uskuteční v Brně  
od 13. do 15. května 2022. 
Více o akci můžete najít na: www.czechdance.org

TAP ART vzniklo s vizí moderního tanečního studia,  
zaměřující se na práci s dětmi od útlého věku, přes  
juniory až po dospělé. Zakládají si na rodinné  
atmosféře a přátelském přístupu a věří, že s úsměvem 
jde vše lépe. 
Se získanými medailemi je ten úsměv určitě ještě větší.

Info, které by se Vám mohlo hodit...

Úžasné medaile získal jehnický TapArt - zajímá vás víc!




