
Máme za sebou rok s Covidem. Situace ve společnosti ovlivnila i naši

práci. Zvykli jsme si na potřebná opatření, pravidelné testování,

ochranné pomůcky a další změny spojené s pandemií . 

Před rokem jsme nevěděli, jak bude naše práce vypadat v nových

podmínkách,  jaká bude finanční situace atd. Teď už víme, 

že zvyknout se dá na všechno. Jsme vděčni, že můžeme jít dál 

s podporou lidí, kterým záleží na tom, aby těžce nemocní umírali

doma uprostřed své rodiny a nejbližších. 

Děkujeme všem, kteří nás nepřestávají podporovat finančně, 

hmotně i modlitebně. 

Děkujeme za slova povzbuzení a ujištění, že naše práce má velký

smysl právě této době, kdy se společnost nachází ve složité situaci 

a slovo smrt již není tabu, ale dotýká se nás všech.
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Děkujeme Chránenému profilovému

pracovišti Škoda Auto a.s. za podzimní

sbírku na hospic. Částku 14 000 Kč jsme

využili k dokrytí nákladů za germicidní

lampu a část pomůže zakoupit další

kyslíkový koncentrátor.

Společnost Assa Abloy nám

na podzim 2020 poskytla

příspěvek 20 000 Kč na nákup

germicidní lampy, která čistí

vzduch a dezinfikuje povrchy

v místnosti. Děkujeme!

NOVÉ PŘÍSTROJE 
V HOSPICI

SBÍRKA 



Zájem o zapůjčení kyslíkových

koncentrátorů je obrovský. Je

dobře, že jich máme 12. Hlavně

pacienti po hospitalizaci 

s covidem se mohou díky

tomuto přístroji doléčit doma. 

V loňském roce jsme přístroj

zapůjčili 44 zájemcům a letos

již 25 (dalších alespoň 20 jsme

bohužel nemohli uspokojit)

Našim pacientům půjčujeme

polohovací postel. Její

montáž není pro ženy úplně

jednoduchá. Proto hledáme 

 silného muže, který by byl

ochotný nám po domluvě 

 občas s montáží  pomoci. 

Prosíme, ozvěte se nám.

DOSTALI JSME
OXYGENÁTORY

Děkujeme paní Ivě Lelkové, 

která nám v březnu věnovala dva

úplně nové oxygenátory, 

které již využívají nemocní.

HLEDÁME
DOBROVOLNÍKA 

NA MONTÁŽ POSTELE

POMÁHÁME LIDEM
DÝCHAT



Novinky  vydal  Domácí  hospic  Setkání,o.p.s.,   Rychnov  nad  Kněžnou,  březen  2021

Přejeme Vám požehnané Velikonoce.
Ať Vás radost a pokoj provází  celé jaro!

SPOLUPRÁCE  S NEMOCNICÍ
Domluvili jsme se s nemocnicí v Rychnově nad Kněžnou 

na spolupráci při poskytování pomoci pacientům nebo jejich

rodinám, které se nacházejí v tíživé životní situaci. 

Za vstřícnost, zejména pana primáře Vondrušky a vrchní sestry 

p. Válkové z interny,  děkujeme.


