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MOTTO:
„Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se,
já jsem přemohl svět“
(Jan, 16.33)

Slovo
předsedy představenstva
Občanské sdružení Hospic sv. Lazara v Plzni
poskytuje už více než deset let prostřednictvím Domu léčby bolesti sv. Lazara své služby občanům města Plzně i občanům dalších
obcí Plzeňského kraje. Vzhledem k zaměření
Domu léčby bolesti sv. Lazara jde v mnoha
případech o službu na poslední cestě našich
trpících blízkých. Dům léčby bolesti sv. Lazara
také poskytuje, prostřednictvím respitní péče,
potřebnou stabilizaci mnoha nemocným, kteří se mohou zase vrátit do svého domácího
prostředí.
Dům léčby bolesti sv. Lazara je zdravotnické
zařízení svým rozsahem sice nevelké, ale v Plzeňském kraji ojedinělé, a proto svým významem značně přesahuje svoji velikost a kapacitu.
Svou více než desetiletou existencí Dům léčby bolesti sv. Lazara prokazuje, že péče o těžce nemocné nemusí spočívat nejen v lékařské
a pečovatelské dimenzi, ale také ve vytvoření
duchovní atmosféry, která poskytuje duševní
klid a přípravu k vykročení na poslední část
pozemské pouti. Jen těžko lze takové prostředí
vytvořit v nemocnicích a léčebnách pro dlou-

hodobě nemocné. Léčba bolesti závisí jak na
celkové atmosféře ve zdravotnickém zařízení,
tak na každém člověku, který je k práci pro klienty Domu léčby bolesti sv. Lazara povolán.
Dům léčby bolesti sv. Lazara plní v současnosti svoji specifickou roli díky koordinované
práci všech zúčastněných – představenstva, ředitele, náměstka pro paliativní péči, lékařského
a ošetřovatelského týmu a řady dalších – duchovních, sociálních pracovníků, obslužného
personálu, ale také členů občanského sdružení
Hospic sv. Lazara a dalších dobrovolníků. Jedni pečují především o nemocné tělo a ulevují
mu od bolestí, jiní se starají především o duši
nemocných v době jejího odcházení. Pro zaměstnance i klienty Domu léčby bolesti sv.
Lazara je proto důležité v jaké pracovní a duchovní atmosféře se denně pohybují.
Již v roce 2007 nastoupily do služby Domu
léčby bolesti sv. Lazara MUDr. Michaela Havlová od 1. ledna 2007 a do funkce náměstka
ředitele pro paliativní péči MUDr. Eva Bernardová od 1. dubna 2007. Jako zdravotní garant
působí od 1. ledna 2007 v Domu léčby bolesti
sv. Lazara MUDr. Milan Štěrbák. K 1. dubnu
2007 schválilo představenstvo nové organizační schéma a výše uvedený lékařský tým zabezpečoval po lékařské stránce chod Domu léčby
bolesti sv. Lazara i v roce 2008. Dne 30. března
2009 posílil tento tým další lékař MUDr. Ivan
Dejl.
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Myslím, že mohu konstatovat, že od nástupu
nových lékařů je Dům léčby bolesti sv. Lazara
z hlediska zdravotní péče zabezpečen a že se
v současné době daří udržovat při péči o nemocné harmonii mezi léčbou bolesti a duchovním doprovázením. Pro všechny zaměstnance je velkým povzbuzením také to, že počet
dobrovolníků, kteří klientům i zaměstnancům
pomáhají vzrostl.
V roce 2007 získalo o. s. Hospic sv. Lazara
pro Dům léčby bolesti sv. Lazara všechny potřebné registrace pro poskytování sociálních
služeb podle nových zákonů, které regulují
poskytování sociálních služeb a které nabyly
účinnosti 1. ledna 2007 a mohlo tedy v roce
2008 poskytovat i sociální služby.
Na valné hromadě o. s. Hospic sv. Lazara dne
22. dubna 2008 bylo volbou doplněno představenstvo o MUDr. Štěpána Bejvančického
a Martu Šimánkovou. Revizní komise byla
volbou doplněna o Janu Hýblovou a Jaroslava
Terče.
Od 1. ledna roku 2005 až do 31. března roku
2009 se dařilo udržet platby klientů na výši
stanovené rozhodnutím představenstva dne
7. dubna 2004. Vzhledem k platným zákonům

a předpisům, muselo představenstvo na jednání 17. února 2009 sjednotit úhradu plateb
ze strany klientů s účinností od 1. dubna 2009.
I po této úpravě odpovídají platby v Domu
léčby bolesti sv. Lazara zhruba průměru plateb
v ostatních hospicích v České republice.
V roce 2005 získalo o. s. Hospic sv. Lazara od
paní Věry Fexové darem pozemek v katastru
obce Velhartice za účelem výstavby objektu
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pro zdravotnickou a sociální práci. Zastupitelé obce Velhartice s tímto záměrem vyslovili
souhlas a schválili využití pozemku pro tyto
účely v rámci územního plánu obce. Představenstvo objednalo vypracování objemové architektonické studie na připravovanou stavbu
a ta se stala podkladem pro jednání o financování dalších projektových prací. V roce 2008,
vzhledem k omezeným finančním zdrojům
a vzrůstajícím nákladům a po dohodě s paní
Věrou Fexovou, muselo představenstvo opustit záměr realizace dalšího zařízení ve Velharticích a schválit navrácení pozemků paní Věře
Fexové.
Pro rok 2009 a pro roky další stojí jak před
představenstvem tak před vedením Domu léčby bolesti sv. Lazara řada úkolů – především
zabezpečit řádnou a všestrannou péči o klienty, včetně zajištění jejího financování a zároveň příprava projektu na získání prostředků
na rozvoj léčby bolesti dostupné pro klienty
z celého Plzeňského kraje.
Mohu konstatovat, že Dům léčby bolesti sv.
Lazara byl v uplynulém roce úspěšný v plnění
svého hlavního poslání a potěšitelným faktem
je také to, že díky velkému úsilí jak členů představenstva tak ředitele se podařilo udržet hospodaření v roce 2008 jako vyrovnané.

Dosažení takového výsledku není v současných podmínkách pro zdravotnické zařízení
provozované občanským sdružením snadné.
Dům léčby bolesti sv. Lazara v roce 2008 získal prostředky na svou činnost především od
zdravotních pojišťoven (42 %). Kladný výsledek hospodaření by nebyl možný bez finanční podpory z rozpočtu města Plzně (25 %)
a podpory ze státního rozpočtu, respektive
z rozpočtu Plzeňského kraje (19 %). Velký
dík patří i všem dalším dárcům, kteří v roce
2008 poskytli podporu. Vážíme si všech – ať
již jde o sponzorské dary od právnických osob
či o neméně potřebné dary od mnoha jednotlivců.
Díky výše zmíněné podpoře mohl být 1. dubna 2008 uspořádán k deseti letům činnosti
Domu léčby bolesti sv. Lazara slavnostní koncert. Lars Jochimsen a gospelový sbor Touch
of gospel vedený Ing. Michalem Beránkem
vytvořily v Betlémské kapli v Husově ulici neopakovatelnou atmosféru. Díky pohostinnosti
sboru Maranatha Evangelické církve metodistické mohla v důstojném prostředí zaznít
slova poděkování od představenstva i ředitele
Domu léčby bolesti sv. Lazara. Slova díků patřila zaměstnancům i dárcům a dobrovolníkům, kteří přinášeli klientům Domu léčby bo-

představenstva i členům občanského sdružení
Hospic sv. Lazara za jejich práci a požádat, aby
vytrvali ve svém nelehkém poslání i nadále. Je
to činnost těžká, ale nesmírně záslužná.
Děkuji všem zaměstnancům jménem svým
i jménem celého představenstva. Myslím, že
mohu vyslovit dík zaměstnancům za jejich
péči o klienty Domu léčby bolesti sv. Lazara
i v zastoupení nemocných a jejich rodin.
Věřím, že s Boží pomocí i s Jeho požehnáním
bude pokračovat činnost představenstva, vedení i všech zaměstnanců Domu léčby bolesti
sv. Lazara a dalších dobrovolníků ku prospěchu našich trpících bližních.

lesti sv. Lazara v loňském roce pomoc zvenčí.
K deseti letům provozu hospice byl uspořádán
i den otevřených dveří.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům Domu léčby bolesti sv. Lazara, členům

V Plzni dne 7. dubna 2009
		
		
			
Ing. Petr Náhlík,
předseda představenstva
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Poslání organizace
Posláním Domu léčby bolesti sv. Lazara je
poskytovat komplexní a na kvalitu života zaměřenou péči nemocným, kteří trpí nevyléčitelnou, převážně onkologickou chorobou
v jejím pokročilém nebo terminálním stavu
v Plzeňském kraji.

Informace o léčbě bolesti
Dům léčby bolesti sv. Lazara v Plzni je nestátní neziskové zdravotnické zařízení – provozované občanským sdružením.
Dům léčby bolesti je specializované zařízení,
poskytující paliativní péči, tedy péči zaměřenou zejména na úlevu od bolesti, kterou postupující nemoc přináší a na zmírnění obtíží,
kterými se nemoc projevuje. Paliativní medicína zahrnuje péči lékařskou, ošetřovatelskou,
sociální a duchovní.

mocnice, LDN, či domova důchodců. Není
určen k dlouhodobému nebo dokonce trvalému pobytu.
Financování hospice je vícezdrojové. Základem jsou platby zdravotních pojištoven, dotace města Plzně, Plzeňského kraje a také platba
pacienta.

Přijímání nemocných
Nemocní jsou přijímáni na základě podané
žádosti (vyzvednout ji lze v recepci Domu léčby bolesti, je ke stažení na internetu na www.
hsl.cz, nebo ji můžeme zaslat poštou). Žádost
kromě rodiny vyplní a nemocného doporučí
ošetřující lékař (diagnóza, stávající léčba). Došlé žádosti se posuzují každé ráno v odborném
konziliu podle následujících kritérií:
1) Nutnost paliativní léčby a péče
2) Nedostatečnost či nemožnost domácí péče
3) Nepotřebuje akutní nemocniční léčbu

Péče o nemocného

Dům léčby bolesti není určen pro zdravé, ale
nemocné. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Neslibuje vyléčení, slibuje odbornou
péči. Tým zaměstnanců se snaží o zlepšení či
alespoň udržení kvality života, která je utvářena spolupůsobením mnoha faktorů a pro
každého člověka má jiný obsah. Neustupuje
od etických požadavků na zachování lidské
důstojnosti až do konce a na přirozenou délku
života bez jeho prodlužování nebo aktivního
ukracování.
Dům léčby bolesti není konkurentem zdravotnických zařízení, ale alternativou, která
dává možnost výběru různých typů poskytované sociální a zdravotní péče.
Dům léčby bolesti není zařízení typu ne-
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Dům léčby bolesti poskytuje odbornou péči
zaměřenou především na úlevu od bolesti
podle nejmodernějších možností a přístupů.
Nemocného vnímáme jako celek i s jeho rodinou. Respektujeme jej jako plnohodnotnou
bytost s jeho jedinečným charakterem. Nabízíme mu oporu a pomoc v emocionálním vypětí spojeným s měnícími se potřebami a jejich
uspokojováním. Snahou naší péče je zajistit
nemocnému a jeho rodině, kteří procházejí
různými fázemi nemoci a jejího přijetí, prostředí empatie, úcty a porozumění.
Dům léčby bolesti je vybaven moderními pomůckami a přístroji. O nemocného se
starají lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé
a sanitáři, fyzioterapeut, sociální pracovnice,
psychoterapeut, duchovní a dobrovolníci. Kapacita hospice je 28 lůžek. 20 jednolůžkových
a 4 dvoulůžkové pokoje zajišťují nemocným
klientům i jejich rodinným příslušníkům intimitu a dostatečné soukromí. Návštěvy jsou
možné kdykoli během dne. Pro ty, kteří chtějí
nemocného doprovázet je na pokoji přistýlka
na přespání.

Péče o duši nemocného
Pastorační péče v našem hospici je individuální. Kněžská služba je zajištěna jednou týdně
na celý den a na požádání je možné kdykoli
kontaktovat i pastory z jiných denominací.
Dvakrát týdně je sloužena v místní kapli mše
svatá, které se mohou zúčastnit nemocní podle svého přání a aktuálního stavu. Z dalších
aktivit, které pomáhají zlepšit psychický stav
nemocných nabízíme arteterapii, canisterapii, společnost dobrovolníků a různé kulturní
akce.

Orgány sdružení
Představenstvo:
Předseda: Ing. Petr Náhlík
Místopředseda:
MUDr. Štěpán Bejvančický (od 22. 4. 2008)
Členové:
Mgr. Pavel Janouškovec, Marta Šimánková,
Ludmila Kučerová DiS.
Zdravotní garant: MUDr. Milan Štěrbák
Vedení hospice
Ředitel: Ing. Jakub Forejt

2008), Zdeňka Matějková, Marcela Pašková
(do 31. 8. 2008), Alena Rossiová, Iva Sauerová,
Dagmar Svobodová (od 3. 3. do 31. 10. 2008),
Marta Šimánková, Šárka Šimková, Vlasta Zýková, Miroslav Chlebo (DPČ), Jana Eismanová (DPČ), Jiřina Soušková (DPČ), Andrea Koťátková (DPP), Gabriela Komárková (DPP)
Ošetřovatelé/ky:
Marie Bourová (od 6. 10. 2008), Martina Dvořáková Dis. (do 30. 9. 2008), Marek Karpíšek
(DPČ), Sylva Křížková, Jan Prošek, Marcela
Škrlantová (od 15. 12. 2008), Zdeněk Šlajs (od
3. 11. 2008), Marie Šobíšková, Věra Zuchová
Sanitáři/ky:
Marcela Auterská (do 31. 8. 2008), Vlastimil
Beránek (od 4. 2. 2008), Anna Bystřická, Lenka Deckerová (od 1. 7. 2008), Michal Kaše,
Mgr. Zdeněk Malina, Jaroslava Pavlíčková,
Lenka Rykalová (do 15. 12. 2008), Lucie Šimánková, Tereza Vrbová (MD), Karel Bešťák
(DPČ), Michal Zucha (DPČ)
Fyzioterapeut: Lucie Hergetová
Psychoterapeut: Anděla Bednářová (DPČ)
Recepce:
Anna Karpíšková, Jiří Pavlíček,
Marie Šindelářová

Náměstkyně ředitele pro paliativní péči,
vedoucí lékařka: MUDr. Eva Bernardová

Kuchyně:
Petřina Petráková, Marie Hofmanová,
Barbora Forejtová (DPČ)

Hlavní sestra: Ivana Kalousová

Ekonomka: Marcela Ajšmanová

Revizní komise:
Jana Hýblová (od 22. 4. 2008),
Jaromír Jirka, Jaroslav Terč (od 22. 4. 2008)

Hospodářka: Kateřina Toupalová

Zaměstnanci
Lékaři:
MUDr. Eva Bernardová, MUDr. Michaela
Havlová, MUDr. Jaroslav Kotrba (DPP)
Hlavní sestra: Ivana Kalousová
Zdravotní sestry:
Kateřina Balounová (od 1. 9. 2008), Dana Broftová, Helena Černá, Jana Fastnerová (MD),
Zdeňka Kripnerová, Radka Larsson (od 3. 11.

Sociální pracovnice:
Radka Poláčková, Mgr. Lenka Štádlerová
(do 31. 7. 2008), Mgr. Naďa Koníčková
(od 4. 8. 2008)
Mzdy a personalistika: Jana Moravcová
Technik PC: Ing. Petr Vurm (DPČ)
Údržba: Jakub Toupal (DPP)
Vysvětlivky:
DPČ – dohoda o pracovní činnosti,
DPP – dohoda o provedení práce
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Hospitalizovaní pacienti dle diagnóz
Zhoubný novotvar…				

7

počet

žen

mužů

pr. věk

C 16

žaludku						

9

5

4

76

C 17

tenkého střeva					

1

0

1

79

C 18

tlustého střeva					

16

8

8

75

C 19

rektosimoid. spojení				

7

4

3

75

C 20

rekta						

6

2

4

69

C 22

jater						

3

1

2

86

C 23

žlučníku						

1

1

0

72

C 25

slinivky břišní					

14

9

5

73

C 26

jiných trávicích orgánů				

2

0

2

62

C 32

hrtanu						

3

0

3

60

C 34

průdušek, bronchu, plic				

29

6

23

68

C 43

melanom kůže					

4

2

2

70

C 44

jiný zhoubný novotvar kůže			

5

2

3

80

C 50

prsu						

20

20

0

69

C 51

vulvy						

2

2

0

63

C 53

hrdla děložního					

1

1

0

74

C 54

těla děložního					

6

6

0

80

C 56

vaječníku					

8

8

0

65

C 61

prostaty						

12

0

12

78

C 64

ledviny						

13

4

9

74

C 67

močového měchýře				

5

3

2

75

C 71

mozku						

9

2

7

63

C 73

štítné žlázy					

1

1

0

87

C 80

bez určení lokalizace				

10

8

2

81

C 82

Ne-Hodgkinův folikulární lymfom			

1

1

0

88

C 91

lymfoidní leukémie				

1

1

0

73

C 022

jazyka						

1

1

0

76

C 140

hltanu						

1

1

0

78

C 383

madiastina					

1

1

0

70

C 728

mozkových plen					

1

1

0

19

C 787

jater						

2

2

0

68

C 840

lymfom						

1

0

1

57

C 900

myelom						

4

3

1

71

C 921

chronická leukémie				

1

0

1

80

Celková statistika
Průměrná délka hospitalizace: 29,4 dne
							

2007

Přijato celkem						

267		

z toho onkologických					

204

neonkologických					

Za dobu provozu
2.222

63

Věkové kategorie nemocných:				Celkem

z toho žen

mužů

0 - 20							

1		

1

0

21 - 30							

1		

1

0

31 - 40							

1		

0

1

41 - 50							

6		

2

4

51 - 60							

30		

16

14

61 - 70							

51		

23

28

71 - 80							

92		

45

47

81 - 90							

73		

48

25

91 a více							

12		

8

4

Dobrovolníci
Nezbytnou součástí léčby bolesti jsou také naši
dobrovolníci. Mohou být společníky nemocným,
přicházejí si popovídat, vyslechnout nemocného.
Pacientům předčítají knihy, noviny, mohou zajistit pro ně drobný nákup, společně si zazpívat, hrát
společenské hry nebo se věnovat tvůrčím činnostem (malování na hedvábí, batikování, …).
Dobrovolníci vykonávají také praktickou výpomoc při chodu domu léčby bolesti. Pečují o květiny,

knihovnu, spravují prádlo, uklízejí před domem,
starají se o příjemné prostředí na terase a vykonávají i údržbářské práce.
Mezi dobrovolníky patří už čtvrtým rokem také
fenka Cherynka, která u nás jednou týdně provádí
canisterapii.
V roce 2008 navštěvovalo Dům léčby bolesti sv.
Lazara 28 dobrovolníků a odpracovali 802 hodin.
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Přehled hospodaření v roce 2008
Provozní výnosy (v tis. Kč)
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy z vlastní činnosti		
Přijaté dary – fyzické osoby		
Přijaté dary – právnické osoby
Členské příspěvky				
Provozní dotace – Město Plzeň
Provozní dotace – Plzeňský kraj
Ostatní výnosy				

Výnosy celkem		

8 662
2 348
261
204
4
5 150
3 944
143

20 716

Provozní náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Strava pacientů a doprava
Mzdové náklady
Zákonné pojištění a náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Odpisy

Náklady celkem
Hospodářský výsledek			

1 895
564
458
47
1 612
1 268
10 358
3 579
65
578
245

20 669
47

Revizní komise
Revizní komise ve složení Jana Hýblová,
Jaromír Jirka a Jaroslav Terč provedla dne
20. března 2008 namátkovou kontrolu účetních dokladů za rok 2008 a seznámila se s
výsledky hospodaření za rok 2008. Zároveň
se seznámila se zprávou auditora. Při kontrole nebylo shledáno závad.
Za rok 2008 byl proveden účetní audit auditorkou Ing. Martou Kučerovou zapsanou
v komoře auditorů ČR pod evid. č. 1847.
Dle výroku auditora účetní závěrka správně

zobrazuje majetek, závazky, vlastní zdroje a finanční situaci o. s. Hospic sv. Lazara
k 31. prosince 2008 v souladu se zákonem
563/91 sb. o účetnictví a dalšími právními
předpisy.
Zpracovaný audit je bez připomínek.
			
			
			

Jana Hýblová
Jaromír Jirka
Jaroslav Terč
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Auditor
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Přehled dárců
za rok 2008
Fyzické osoby:

Alblová Dagmar – Pozzi, Itálie, Andrášková
Jana, Ing. Baumruková Jaroslava – Plzeň,
Brožová Eliška – Praha, Čech Adrián, MUDr.
Fikrlová Eva – Plzeň, Frýbertová Zdeňka –
Praha, Görges Václav – Plzeň, Hájková Herta
– Plzeň, Hegner Pavel – Plzeň, Hlaváčová
Dana – Horažďovice, JUDr. Hora Miloslav
– Plzeň, Ing. Horová Jana – Plzeň, PeaDr.
Hrabáčková Jaroslava – Plzeň, Charvátová
Věra – Stod, Choltová Olga – Plzeň, Jílek Pavel
– Praha, Jindrová Hana – Plzeň, Jírová Taťána
– Mrtník, Kadlec Karel – Plzeň, Kavalírová
Miroslava – Dnešice, Kneifel René, Kočárková
Kristýna, Ing. Kovaříková Jitka – Chodov,
Križan Gustav – Rokycany, Kubalíková Marie
– Horšice, Kučera Miloň – Plzeň, Kýrová
Marcela - Praha, Ledvina Jiří – Praha,

Liška Petr, Marchesiová Zdeňka – Plzeň,
Maříková Eva – Plzeň, Ing. Muknšnábl Josef
– Měčín, Nosková Dita – Plzeň, Novák Luboš,
Ondříčková Hana – Kozolupy, Pirnerová Hana
- Starý Plzenec, Pokorný František - Karlovy
Vary, Přibyl Václav – Plzeň, MUDr. Rabasová
Vlasta – Plzeň, Radová Pavla – Plzeň, Mgr.
Rampasová Alena – Ejpovice, paní Rimelová,
Rosenfeld Michael, Ing. Skočilová Helena –
Plzeň, Slavík Josef – Plzeň, PhDr. Šestáková
Blanka – Plzeň, Šiml Jiří – Plasy, Šmausová
Věra – Kralovice, MUDr. Šteklová Iva –
Plzeň, Štilipová Marie – Plzeň, Viktora Jan
– Hýskov, Vít Václav – Březová, paní Vlčková,
Vyhnálková Kateřina.

Právnické osoby:

Čech Zoomarket, Emcomp s.r.o., Městské
obvody Plzeň 2 - Slovany a Plzeň 4, Nadační
fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně,
Panasonic a.s., Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň,
Plzeňský kraj, Plzeňský prazdroj a.s., Profi
Schierer s.r.o., Společenství pomocníků řádu
sv. Lazara, Statutární město Plzeň.
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Poděkování


Vážení, přijměte laskavě naše upřímné
poděkování za vaši obětavou péči a službu,
kterou jste umožnili prožít našemu drahému
tatínkovi a dědečkovi – panu Milanu M. – poslední týdny jeho života, za věrného doprovázení naší maminky, až do jeho odchodu k
Pánu. Obětavost, laskavost, trpělivost, citlivý
přístup a pochopení potřeb těžce nemocného
– prožívajícího bolest a utrpení, zajištění důstojného prostředí až do poslední chvíle života, jsou hodnoty ničím nenahraditelné a za to
vám všem v Hospicu sv. Lazara patří náš vřelý
dík.

Velký dík patří sestřičkám a paní doktorce,
která je velmi milá a manžel si jí vážil a měl
jí moc rád. Bylo pro mě velkou úlevou, když
jsem za ním přijela a našla jej v pohodě a viděla, že je o něj dobře postaráno. Hluboce se
před vámi všemi skláním s celou naší rodinou.
Přeji vám do další práce hodně sil, zdraví a pohody. Zároveň děkuji za projevenou soustrast.
Snažím se naučit žít bez manžela, ale nějak mě
to nejde.
S láskou a úctou, Věra F. s rodinou

 Vážený pane řediteli, děkuji Vám a vašemu

pracovnímu kolektivu za úžasnou a láskyplnou péči, kterou jste věnovali všichni mé mamince Klotildě K. Jsem šťastná, že v posledních měsících života mohla ve vašem zařízení
najít druhý domov. Vděčím Vám a celému
kolektivu, že jste jí i nám pobyt v Hospicu sv.
Lazara umožnili.
			
Děkuji Blanka Š.

 Vážení přátelé, srdečně Vás všechny zdravím aposílám pozdrav z Manětína. Často na
Vás všechny vzpomínám, na vaši láskyplnou
pomoc, pochopení a slova útěchy v době nejtěžší. Chtěla bych vám všem ještě jednou poděkovat za vaši vzornou a starostlivou péči
o mého manžela Karla F. v jeho těžké nemoci.
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 Vážená paní MUDr. Havlová, vážené sestřičky, vážení pečovatelé, dovolte, abych vám
z celého srdce poděkovala za vzornou péči,
kterou jste věnovali naší mamince Julii O. Děkuji vám za laskavý přístup a duchovní útěchu,
kterou jste nám všem poskytovali ve chvílích
nejtěžších.
Dcera Hana O.



Vážení, dovolte mi, abych vám všem sestřičkám, ošetřovatelům p. Malinovi a p, Proškovi s úctou k vaší práci mnohokrát poděkovala. Péče, která se od vás všech dostala mé
mamince Antonie T. tak skvělá, pomoc a útěcha, kterou jste všichni projevovali mě, je pro
mne nezapomenutelná.
Děkuji, dcera Kateřina S.

 Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat za
Vaši profesionální a lidskou pomoc při léčbě
mé maminky, paní Anny B. v jejích posledních
dnech a chvílích života. Velmi oceňuji hlavně
milý přístup sestřiček k nemocné.
Za celou rodinu děkuji M. H.


 Chtěla bych Vám jménem svým i jmény
svých synů poděkovat za péči, starostlivost,
vlídnost a laskavost, které jste věnovali mému
manželovi Jiřímu G., po dobu, kdy byl ve Vašem zařízení. Bohužel jeho pobyt u Vás skončil smrtí, ale naši bolest mírní pomyšlení na
to, že jsem mohla být do poslední chvíle s ním
a že díky Vám zemřel bez bolestí. S podobnou
empatií jsme se v žádném zdravotním zařízení
nesetkali a patří Vám proto náš vděk.
Jaroslava G.

Všem pozemským andělům sloužícím ve
zdejším hospicu. Obrovský dík a obdiv za Vaši
nesmírnou péči a obětavost, se kterou se věnujete nemocným. Umístění našeho tatínka,
pana Všebora F. u Vás, bylo to nejlepší, co jsme
pro něj na sklonku jeho života mohli udělat.
Byl zde nadmíru spokojen a všechny sestřičky a bratry, nevyjímaje MUDr. Bernardovou
a MUDr. Havlovou, měl velmi rád. Našel si
k nim úzký srdečný vztah. Tatínek odešel, ale
my budeme na jeho pobyt zde rádi vzpomínat.
Za celou rodinu T. P. a A. F.
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Děkujeme všem dárcům a donátorům, kteří
podpořili naši práci. S vaším přispěním jsme
mohli pomáhat trpícím a jejich blízkým v jejich
obtížné životní situaci. S vaší pomocí může být
náš dům léčby bolesti „klidným přístavem“
v dnešním uspěchaném světě, kde nachází
útočiště a pomoc ti, kteří ji nejvíc potřebují.

Dům léčby bolesti sv. Lazara
Provozovatel:
Občanské sdružení Hospic sv. Lazara
IČO 663 61 508
Statutární zástupce:
Ing. Jakub Forejt,
ředitel Domu léčby bolesti sv. Lazara
Kontakty:
Dům léčby bolesti sv. Lazara,
Sladkovského 66, 326 00 Plzeň
tel: 377 431 381, fax: 377 431 385
e-mail: hospic@hsl.cz

www.hsl.cz

Bank. spojení:
UniCredit Bank ČR, účet č. 754 50 006 / 2700

emcomp

s.r.o.

