Poděkování

Kontakty

TŘI, o. p. s.

Děkujeme všem, kteří se podílejí
na financování hospice, protože
bez jejich podpory bychom
nemohli poskytovat péči na
úRovni, na jaké ji poskytujeme.

“

S velkými díky a úctou k Vaší nelehké a záslužné
práci přicházím k Vám nyní, několik týdnů po
odchodu mého milého tatinka, abych Vám znovu
připomněla, jak moc si vážím toho, že jste umožnili, aby tatínkův odchod z tohoto světa byl co nejdůstojnější a snad i nejlehčí. Jsem vděčna za to, že
jsme tatínka v jeho posledních chvílích na tomto
světě mohli provázet.

TŘI, o. p. s.

Hospic Dobrého Pastýře
Sokolská 584
257 22 Čerčany

tel: 317 777 381
e-mail: tri@centrum-cercany.cz
www.hospic-cercany.cz
www.facebook.com/hospic.cercany
Tento projekt je realizován s finanční podporou:

Chcete-li podpořit hospic, pošlete SMS ve tvaru:

DMS HOSPICCERCANY
na tel. číslo: 87 777
Cena dárcovské SMS je 30 Kč.
Hospic získá 28,50 Kč.
Děkujeme!

LŮŽKOVÝ HOSPIC

O hospici

KONTAKTY

LŮŽKOVÝ
HOSPIC
Hospic nabízí:

celodenní péči odborného
personálu
neomezené návštěvy
pacientů

Pomáháme těm, u kterých
byly ostatní možnosti léčby
vyčerpány, a to bez ohledu
na věk, sociální status
a místo bydliště nemocného.

individuální přístup
k pacientům
celodenní program ve
společnosti dalších lidí
bezbariérově přístupnou
kapli, zahradu a kavárnu

J

sme specializované zdravotnické zařízení
poskytující paliativní péči lidem v konečném
stádiu nevyléčitelné nemoci. Neslibujeme uzdravení, ale možnou léčitelnost symptomů choroby.

jednolůžkové pokoje
s možností přistýlky pro blízké

V našem odborném týmu usilujeme o to, aby
nemocní v našem hospici netrpěli bolestí,
v každém okamžiku respektujeme jejich lidskou
důstojnost, zůstáváme nablízku i v posledních
chvílích života.

Kolik pobyt v Hospici stojí?
Pacient si dle svých možností na
pobyt přispívá. Část nákladů na
lůžko hradí zdravotní pojišťovny,
ostatní finance získáváme z dotací,
darů a od sponzorů.

V hospici si uvědomujeme, že pacienti i jejich
rodiny prožívají jedno z nejtěžších životních
období. Musí se vyrovnávat s postupující nemocí,
ubývajícími silami a soběstačností. V tomto
čase přicházejí na mysl otázky a úvahy o smyslu
života a jeho konci, které mohou sdílet s našimi
duchovními a psychology.

Hospic je dostupný všem.
Aktuální informace naleznete na
našich webových stránkách.
Pokud si přejete podpořit provoz Hospice Dobrého Pastýře, můžete poslat
peníze na náš provozní účet vedený u České spořitelny č. 530530359/0800.

