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MOTTO:
Stezka spravedlivých je jak jasné
světlo, které svítí stále víc,
až je tu den.
(Přísloví 4,18)

Slovo předsedy
představenstva
Hospic sv. Lazara v Plzni poskytuje již
řadu let své služby občanům města Plzně
i občanům dalších obcí Plzeňského kraje. Vzhledem k zaměření Hospice sv. Lazara jde v mnoha případech o službu na
poslední cestě našich trpících blízkých.
Hospic sv. Lazara poskytuje potřebnou
stabilizaci mnoha nemocným, kteří se
mohou zase vrátit do svého domácího
prostředí.
Svou existencí Hospic sv. Lazara prokazuje, že dobrá péče o těžce nemocné i umírající nespočívá jen v lékařské
a pečovatelské dimenzi, ale i ve vytvoření duchovní atmosféry, která poskytuje
duševní klid a přípravu k vykročení na
poslední část pozemské pouti. Jen těžko
lze takové prostředí vytvořit v klasických
nemocnicích a léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Léčba bolesti závisí jak
na celkovém klimatu ve zdravotnickém
zařízení, tak na každém člověku, který
je k práci pro klienty Hospice sv. Lazara
povolán.
Hospic sv. Lazara plní v současnosti
svoji roli díky koordinované práci všech
zúčastněných – lékařského a ošetřovatelského týmu a řady dalších – duchovních
docházejících do hospice, 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.
Lékařský tým Hospice sv. Lazara je již
pět let stabilizovaný. K 1. dubnu 2007
schválilo představenstvo nové organizační schéma s jasným vymezením pravomocí a odpovědnosti. Od 1. dubna
2007 pracuje ve funkci vedoucí lékařky
MUDr. Eva Bernardová a jako zdravotní garant MUDr. Milan Štěrbák. Od
1. ledna 2007 nastoupila do Hospice sv.
Lazara MUDr. Michaela Havlová, která
po dvou letech práce s klienty odešla na
mateřskou dovolenou, a v roce 2011 se
znovu stala součástí týmu lékařů, byť na
částečný úvazek. Ve zdravotní péči o klienty vypomáhá dlouhá léta dle potřeb
Hospice sv. Lazara také MUDr. Jaroslav
Kotrba. V současné době je stabilizován
nejen tým lékařů, ale celý tým zaměstnanců Hospice sv. Lazara.
Myslím, že mohu konstatovat, že do
roku 2012 vstoupil Hospic sv. Lazara
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z hlediska zdravotní péče dobře zabezpečen a zaměstnancům se daří při péči
o nemocné udržovat harmonii mezi
léčbou bolesti a duchovním doprovázením. Pro všechny zaměstnance je velkým
povzbuzením také to, že se vytvořil stálý okruh dobrovolníků, kteří klientům
a zaměstnancům pomáhají.
Již před pěti lety, v roce 2007, získal
Hospic sv. Lazara všechny potřebné registrace pro poskytování dalších služeb
podle nových zákonů, které regulují poskytování sociálních služeb. Vzhledem
k platným zákonům a předpisům muselo
představenstvo sjednotit úhradu plateb
ze strany klientů s účinností od 1. dubna 2009, ale i po této úpravě odpovídají
platby klientů v Hospice sv. Lazara zhruba průměru plateb v ostatních hospicích
v České republice.
Pro rok 2012 a pro roky další stojí před
zaměstnanci Hospice sv. Lazara řada
úkolů – především zabezpečení řádné
a všestranné péče o klienty.
Představenstvo, které vzejde z voleb
na Valné hromadě, čeká velmi složitý
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úkol – zajistit financování Hospice sv.
Lazara, tak aby mohl pokračovat ve své
činnosti i při výrazném omezení finančních zdrojů.
Mohu konstatovat, že Hospic sv. Lazara
byl v uplynulém roce úspěšný v plnění
svého hlavního poslání a vzhledem k výsledku hospodaření v roce 2010 mohly být provedeny dvě investice výměna
pergoly na terase a zakoupení nového
služebního vozu včetně vybavení pro
přepravu imobilních klientů.
Složitější byla, je a zřejmě i bude situace při zajištění financování provozu
Hospice sv. Lazara i přes velké úsilí členů
představenstva. Finanční situaci Hospice sv. Lazara zkomplikovalo uzavření
smluv s Plzeňským krajem v režimu „de
minimis“, což ve svém důsledku výrazně omezilo možnost podpory ze strany
veřejných rozpočtů, zejména z rozpočtu
města Plzně minimálně na další tři roky.
Výrazně se to projevilo již při stanovení
možné výše podpory z rozpočtu města
Plzně v roce 2012. Městu Plzeň proto patří veliký dík jak za poskytnutí budovy,

tak za dlouholetou finanční podporu i za
hledání cest pro spolupráci a podporu
Hospice sv. Lazara v roce 2012.
Vzhledem k tomu, že valná hromada
v roce 2012 je volební, velice děkuji všem
členům představenstva za jejich práci
a pomoc, kterou věnovali v uplynulých
letech Hospice sv. Lazara na úkor svého
volného času, a to jak na řádných jednáních představenstva, tak i na mimořádných jednáních při řešení krizových
situací. Děkuji jim i za hájení dobrého
jména Hospice sv. Lazara při formálních
i neformálních jednání s představiteli
města Plzně a Plzeňského kraje, zvláště při řešení krizových situací. Zajištění
financování Hospice sv. Lazara v době
vleklé ekonomické krize je záležitost velmi těžká, ale nesmírně záslužná a neobejde se bez dobré komunikace s významnými donátory.
Hospic sv. Lazara v roce 2011 získal
prostředky na svou činnost především

od zdravotních pojišťoven. Kladný výsledek hospodaření by nebyl možný bez
finanční podpory z rozpočtu města Plzně
a podpory ze státního rozpočtu, respektive z rozpočtu Plzeňského kraje. Velký
dík patří i všem dalším dárcům, kteří
Hospici sv. Lazara v roce 2011 poskytli podporu. Vážíme si všech - ať již jde
o sponzorské dary od právnických osob
či o neméně potřebné dary od mnoha
jednotlivců.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům
Hospice sv. Lazara, za jejich práci a doufám, že vytrvají ve svém nelehkém poslání i nadále. Děkuji všem zaměstnancům
jménem svým i jménem celého představenstva. Myslím, že mohu vyslovit dík
zaměstnancům za jejich péči o klienty
hospice i v zastoupení nemocných a jejich rodin.
Slova díků patří i dárcům a dobrovolníkům, kteří přinášeli klientům Hospice
sv. Lazara v loňském roce pomoc zvenčí.
Věřím, že s Boží pomocí i s Jeho požehnáním bude Hospic sv. Lazara moci
pokračovat ve své činnosti ku prospěchu
našich trpících bližních i v dalších letech,
a to i v případě výrazně sníženého přísunu financí.
V Plzni dne 4. 4. 2012
Ing. Petr Náhlík,
předseda představenstva
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Poslání organizace
Posláním Hospice sv. Lazara je poskytovat komplexní a na kvalitu života
zaměřenou péči nemocným, kteří trpí
nevyléčitelnou, převážně onkologickou
chorobou v jejím pokročilém nebo terminálním stadiu v Plzeňském kraji.

mnoha faktorů a pro každého člověka
má jiný obsah. Neustupujeme od etických požadavků na zachování lidské
důstojnosti až do konce a na přirozenou
délku života bez jeho prodlužování nebo
aktivního ukracování.
Hospic není konkurentem zdravotnic-

Základní nformace
Hospic sv. Lazara v Plzni je nestátní
neziskové zdravotnické zařízení – provozované občanským sdružením Hospic sv. Lazara. Hospic je specializované
zařízení, poskytující tzv. 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.
Hospic neslibuje uzdravení, ale také nebere naději. Neslibuje vyléčení, slibuje
odbornou péči. Zaměstnanci se snaží o
zlepšení či alespoň udržení kvality života, která je utvářena spolupůsobením

kých zařízení, ale alternativou, která
dává možnost výběru různých typů
poskytované sociální a zdravotní péče.
Hospic není zařízení typu nemocnice,
LDN, či domova důchodců. Není určen
k dlouhodobému nebo dokonce trvalému pobytu.
Financování je vícezdrojové. Jedním ze
zdrojů je i platba pacienta.

Přijímání
nemocných



Nemocné přijímáme na základě podané žádosti (vyzvednout ji lze v recepci,
je ke stažení na internetu na www.hsl.
cz, nebo ji můžeme zaslat poštou). Žádost kromě rodiny vyplní a nemocného
doporučí ošetřující lékař (diagnóza, stá-
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vající léčba). Došlé žádosti se posuzují
každé ráno v odborném konziliu podle
následujících kritérií:
1) Nutnost paliativní léčby a péče
2) Nedostatečná domácí péče
3) Nepotřebuje akutní nemocniční
léčbu

Péče o nemocného
Hospic 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.
Hospic je vybaven moderními pomůckami a přístroji. O nemocného se
starají lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé a sanitáři, fyzioterapeut, sociální
pracovnice, psychoterapeut, duchovní
a dobrovolníci. Kapacita je 28 lůžek. 20
jednolůžkových a 4 dvoulůžkové pokoje
zajišťují našim nemocným 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 pastory všech denominací. Dvakrát týdně je
sloužena v místní kapli mše svatá, které se mohou zúčastnit nemocní podle
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svého přání a aktuálního stavu. Mezi aktivity, 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
Členové: Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Ludmila Kučerová, Marta Šimánková
Revizní komise: Jana Hýblová, Jaromír Jirka, Jaroslav Terč

Vedení hospice:
Ředitel: Ing. Jakub Forejt
Vedoucí lékařka: MUDr. Eva Bernardová
Zdravotní garant: MUDr. Milan Štěrbák
Hlavní sestra: Ivana Kalousová

Zaměstnanci:
Lékaři: MUDr. Eva Bernardová, MUDr. Michala Havlová (od 7.2.), MUDr. Jaroslav
Kotrba (DPP)
Hlavní sestra: Ivana Kalousová
Zdravotní sestry: Dana Broftová, Helena Černá, Jana Fastnerová, Zdeňka Kripnerová, Kateřina Maříková DiS., Zdeňka Matějková, Alena Rossiová, Iva Sauerová, Marta
Šimánková, Šárka Šimková, Zdeněk Šlajs DiS., Vlasta Zýková, Mgr. Jana Eismanová
(DPČ), Miroslav Chlebo (DPP)
Ošetřovatelé/ky: Marie Bourová, Drahomíra Koderová, Sylva Pečená, Jan Prošek,
Tomáš Stehlík, Marcela Škrlantová, Marie Šobíšková, Věra Zuchová, Marek Karpíšek
(DPČ), Zuzana Šihánková (DPČ), Tereza Vrbová (DPČ)
Sanitáři/ky: Anna Bystřická, Lucie Karlíková, Michael Kaše, Mgr. Zdeněk Malina,
Karel Bešťák (DPČ), Ivana Churavá (DPP)
Fyzioterapeut: Lucie Novotná DiS.
Psychoterapeut: Mgr. Anděla Bednářová

8

Recepce: Anna Karpíšková, Alena Hrubcová, Jaroslava Soukupová
Kuchyně: Marie Hofmanová, Jana Vítková, Helena Krejčíková (DPP),
Jaroslava Krejčíková (DPP)
Ekonomka: Marcela Ajšmanová
Hospodářka: Kateřina Koželuhová
Sociální pracovnice: Bc. Vlasta Sýkorová, Radka Poláčková
Mzdy a personalistika: Jana Moravcová
Údržba: Petr Koželuh (DPP), Jiří Šimánek (DPP), Josef Tomášek (DPP)

Vysvětlivky:
DPČ – dohoda o pracovní činnosti,
DPP – dohoda o provedení práce
MD – mateřská dovolená
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Hospitalizovaní pacienti
dle diagnóz
Zhoubný novotvar…			
C03
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C22
C23
C24
C25
C26
C34
C41
C43
C44
C46
C49
C50
C51
C53
C54
C56
C61
C64
C65
C67
C70
C71
C74
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Dásně
Jícnu
Žaludku
Tenkého střeva
Tlustého střeva
Rektosigmoideáního spojení
Recta
Jater a intrahepatálních
žlučových cest
Žlučníku
Jiných a neurčených částí
žlučových cest
Slinivky břišní
Jiných a nepřesně určených
trávicích orgánů
Bronchu a plíce
Kosti kloubní chrupavky jiných
a neurčených lokalizací
Melanom kůže
Jiný zhoubný novotvar kůže
Kaposiho sarkom
Jiné pojivé a měkké tkáně
Prsu
Vulvy
Hrdla děložního
Těla děložního
Vaječníku
Předstojné žlázy – prostaty
Ledviny mimo pánvičku
Ledvinné pánvičky
Močového měchýře
Mozkomíšních plen
Mozku
Nadledviny

počet

žen

mužů prům. věk

1
3
6
2
10
9
11
2

0
1
0
1
6
3
3
1

1
2
6
1
4
6
8
1

68
59
68
61
75
72
72
79

5
2

4
1

1
1

66
82

10
1

5
1

5
0

73
92

18
1

5
0

13
1

72
53

2
1
1
2
14
1
2
4
7
7
9
3
6
1
13
1

0
1
0
2
14
1
2
4
7
0
5
2
4
0
6
1

2
0
1
0
0
0
0
0
0
7
4
1
2
1
7
0

70
82
57
73
80
82
65
78
66
76
81
69
81
78
61
67

Zhoubný novotvar…			
C78
C80
C83
C84
C90

Dýchací a trávicí soustavy
Bez určení lokalizace
Non-Hodgkinův lymfom
Periferní a kožní T-buněčné
lymfomy
Mnohočetný myelom
a plazmocytární novotvary

počet

žen

mužů prům. věk

2
3
3
1

0
2
2
0

2
1
1
1

71
70
84
84

1

1

0

92

Celková statistika
Průměrná délka hospitalizace: 31 dnů
2011
Přijato celkem
z toho - onkologických
- neonkologických
Věkové kategorie nemocných:		
0 – 20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91 a více

Za dobu provozu
2.330

226
165
61
Celkem
0
0
1
8
20
38
67
75
17

Z toho žen

mužů

0
0
0
5
9
15
33
51
13

0
0
1
3
11
23
34
24
4
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Dobrovolníci
Dobrovolníci jsou důležitou součástí
Hospice sv. Lazara. Jejich posláním je posilovat duševní pohodu pacienta a jeho
rodiny. Jsou vlídným posluchačem, přicházejí si popovídat, vyslechnout nemocného, přinesou novinky a zajímavosti.
Také mohou nemocným předčítat knihy,
časopisy nebo je mohou doprovodit na
mši svatou. Mezi naše nejstálejší dobrovolníky patří fenka Cherynka, která
u nás již 6. rokem provádí jednou týdně
canisterapii. Patří Haně Prinerové z o.p.s.
Pomocné tlapky. Velkým přínosem je
pomoc dobrovolníků s údržbou domu.
Naši dobrovolníci pravidelně přicházejí
pomáhat s údržbářskými pracemi, pečují
o květiny, spravují prádlo, uklízejí před
domem a starají se o příjemné prostředí
na terase.
V roce 2011 navštěvovalo Hospic sv.
Lazara 21 dobrovolníků.
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Přehled hospodaření v roce 2011
Provozní výnosy
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Příjmy – příspěvek na péči
Příjmy z vlastní činnosti
Přijaté dary – fyzické osoby
Přijaté dary – právnické osoby
Dary - obce
Dary – ostatní
Členské příspěvky
Ostatní výnosy – úroky, výnosy, tržby
Provozní dotace – Město Plzeň
Provozní dotace – MPSV ČR
Provozní dotace – Plzeňský kraj
Výnosy celkem

Provozní NÁKLADY
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

(v tis. Kč)
9.126
2.751
2.490
333
62
49
25
3
86
3.300
3.151
1.000
22.376

(v tis. Kč)
1.673
621
387
52
1.746
1.267
11.919
4.250
2
125
302
22.344

32
13

Výsledky auditu
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Výkaz zisku a ztráty

15

Rozvaha | Bilance
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Výsledky revizní komise
Revizní komise ve složení Hýblová
Jana, Jirka Jaromír a Terč Jaroslav provedla dne 15. 3. 2012 namátkovou kontrolu účetních dokladů za rok 2011
a seznámila se s výsledky hospodaření
za rok 2011. Zároveň se seznámila se
zprávou auditora. Při kontrole nebylo
shledáno závad.
Za rok 2011 byl proveden účetní audit auditorkou Ing. Kučerovou Martou
zapsanou v komoře auditorů ČR pod
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evid.č. 1847. Dle výroku auditora účetní závěrka správně zobrazuje majetek,
závazky, vlastní zdroje a finanční situaci o.s. Hospic sv. Lazara k 31. 12. 2011
v souladu se zákonem 563/91 sb. o účetnictví a dalšími právními předpisy.
Zpracovaný audit je bez připomínek.
		
		
		

Jana Hýblová
Jaromír Jirka
Jaroslav Terč

Přehled dárců za rok 2011
Fyzické osoby:

Ing. Baumruková Jaroslava – Praha 5,
Cabrnoch Ivo, Čechurová Eva – Plzeň,
Ing. Čermák Roman, Čuříková Jana
– Otrokovice, Eliášek Josef, manželé
Forejtovi – Plzeň, Freml Josef – Plzeň,
Goetzová Marie, Hadačová Hana –
Dobřany, Hájková Herta – Plzeň, MUDr.
Hájková Jitka – Plzeň, Ing. Havlík Petr –
Dobřichovice, Ing. Hegner Pavel – Plzeň,
Mgr. Hošková Jana – Plzeň, Hulínová
Anna – Holýšov, Chocová Blanka,
MUDr. Jahnová Helena – Zruč-Senec,
Ing. Ježková Dana – Plzeň, Jírová Taťána
– Dolní Bělá, Johnová Helena, Kalčíková
Romana – Plzeň, Kankrlík Michal, Karas
Pavel, Kokoška Václav, Kryč Zdeněk,
Kubalíková Jiřina, Kuthan Jiří – Plzeň,
Mgr. Kvěchová Dagmar – Plzeň, Kýrová
Marcela – Praha, Langmajerová Olga –
Plzeň, Ledvina Jiří, Leibeltová Lenka,
Liška Petr, Marchesiová Zdeňka – Plzeň,
Matějíčková Magdaléna – Cheb, Ing.
Muknšnábl Josef – Měčín, Nikodém
Miroslav – Zdice, Novák Luboš – Stříbro,
manželé Pirnerovi – Starý Plzenec,
Planeta Václav – Plzeň, Pokorný František



– Karlovy Vary, Poková Jitka, Poláková
Marie – Plzeň, Sieber Jaroslav – Plzeň,
JUDr. Suk Milan – Zruč-Senec, Mgr.
Svoboda Miroslav – Plzeň, Šebestová
Alena – Plzeň, Ph.Dr. Šestáková Blanka –
Plzeň, Šmolíková Stanislava – Vejprnice,
PhDr. Šteklová Iva – Plzeň, Štěpánek
Jindřich – Nezbavětice, Mgr. Študentová
Blanka – Plzeň, Techl Vladimír – Plzeň,
Tomšů Jiří, Turková Irena – Plzeň,
MUDr. Vaněk Pavel – Konstantinovy
Lázně, Vít Václav – Březová, Volná Hana,
Vosyková Marie – Plzeň, Vrbová Anna –
Plzeň, Mgr. Žižkovský Ivo – Plzeň.

Právnické osoby:

Dakan poradenská s.r.o., Diecézní
charita Plzeň, Ekuma s.r.o., KB Nadace
Jistota, Městský obvod Plzeň 2, Městský
obvod Plzeň 3, Městský obvod Plzeň
4, MPSV ČR, Plzeň statutární město,
Plzeňská teplárenská a.s., Plzeňský kraj,
Profi Schierer s.r.o., Vojenský a špitální
řád sv. Lazara Jeruzalémského, Zdestak
- Zdeněk Kryč.
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Poděkování

 Děkuji všem za krásnou práci, co zde
odvádíte. S úctou Pavel D.

 Po dobu pobytu mé manželky Heleny S. ve vašem hospicu jí byla poskytnuta vzorná a pečlivá pomoc a ošetření. Jak
moje manželka, i já, jsme byli velmi spokojení. Za to moc děkuji paní doktorce
i celému zdravotnímu personálu.

 Děkuji všem za vzornou péči o moji
manželku, Jaroslavu I., moc mi chybí.
 Děkujeme vám všem za péči, kterou
jste věnovali Pavlu Ř. Ne za nás, pozůstalé, ale hlavně za něj – jemu jste pomohli
nejvíc. Děkuji za všechny. L. Ř.
 Vážení přátelé, jménem svým a celé
mé rodiny, vám děkuji za zdravotní péči
a obsluhu mého manžela Jaroslava A. Též
vaše slova útěchy pomohla nám zmírnit
náš bol. Srdečně vám děkujeme. Věra A.
 Srdečně děkujeme za důstojný odchod našeho dědečka z tohoto světa.
Péče o něj byla bravurní a celá naše rodina si toho moc váží. Přejeme mnoho sil.
Rodina pana K.

 Vážení, děkuji vám všem za kondolenci a zároveň vám všem děkuji za to, že
jste se starali o manžela, i když už mu nebylo pomoci. Projevuji vám všem neskonalou vděčnost za starost, kterou bych já
sama nezvládla. Jsem ve stavu, kdy je mi
všechno „normální“, ale až mi to „dojde“,
bude mi zle. Ještě že mám synovce, kteří
se o mě velice starají. Díky jim – nikoho jiného už nemám. Děkuji vám za vše
a přeji vám zdraví. Jana L.
 Strašně moc děkujeme všem, kteří se
starali o našeho tatínka a manžela.
Děkujeme. N.
 Děkujeme všem, kteří se starali o naší
sestru, tetu a maminku. Chybí mi. S. B.
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 Srdečně děkujeme za důstojný odchod naší maminky a babičky Zdeňky Š.
Chtěli bychom poděkovat celému personálu za obětavou péči a důstojný odchod
z tohoto světa. Patří vám naše velké díky.
Dcera Běla a vnoučata s rodinami.
 Ze srdce děkujeme za vynikající péči
a laskavý přístup celému kolektivu hospicu v posledních chvílích naší maminky
Boženy H.
Za celou rodinu děkuje syn Bořek.
 Děkuji vám za vyjádření soustrasti
a zároveň děkuji za vzornou péči a pozornost, kterou jste mému manželovi
věnovali a ulehčili mu tak těžké chvíle
v posledních dnech jeho života. Jana N.
 Dobrý den všem, chtěl bych vám tímto poděkovat za pomoc a skvělou (i když
krátkou) starost o moji nemocnou mamku paní Evu S. (pokoj 405), která dnes

ráno zemřela. Ještě jednou děkuji.
S úctou Jaroslav S.
 Kolektivu pracovníků Hospice sv. Lazara, děkuji vám za vyjádření soustrasti
k úmrtí mé manželky Anežky S. Zároveň, vám co nejsrdečněji, děkuji za příkladnou péči a zmírnění utrpení v jejím
posledním životním období. Celému vašemu kolektivu přeji mnoho sil a Božího
požehnání do další vaší velmi záslužné
práce.
Břetislav S.
 Vážení, děkuji vám za vyjádření účasti nad odchodem mého manžela. Jsem
vám všem hluboce zavázána za to, že
jsem mohla celý měsíc a potom při posledním dechu být u vás se svým manželem a doprovodit ho na jeho poslední
vydechnutí. Je to pro mne neuvěřitelná
zkušenost a jsem ráda, že jsem ji za vaší
pomoci zvládla. Vaše vděčná Božena B.
 Dobrý den pane řediteli, chtěla bych
touto cestou poděkovat Vašim zaměstnancům doktorkám, sestrám i ošetřovatelům za profesní i citlivý a lidský přístup
při péči o mého manžela Jaromíra H.
Díky jejich péči, byl můj manžel s rodi-

nou o pár měsíců déle. Ještě jednou všem
z celého srdce děkuji. Marie H.
 Velký dík všem lékařům a sestřičkám
i ostatním pracovníkům hospice za jejich
ojedinělou péči i soucítění při ošetřování
mého manžela Miloslava L.
S úctou Olga L.
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Statutární město Plzeň
Městský obvod Plzeň 2
Městský obvod Plzeň 3
Městský obvod Plzeň 4

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
hospic „klidným přístavem“ v dnešním
uspěchaném světě, kde nachází útočiště
a pomoc ti, kteří ji nejvíc potřebují.

Hospic sv. Lazara
DAKAN poradenská s. r. o.
EKUMA s.r.o.

Diecézní charita Plzeň

Provozovatel:
Občanské sdružení Hospic sv. Lazara
IČO 663 61 508
Statutární zástupce:
Ing. Jakub Forejt
Kontakty:
Hospic 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

Ministerstvo
práce a sociálních věcí
České republiky

KB Nadace Jistota

