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Tisková zpráva ze dne 6. července 2012  

Prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost objeví skryté krásy paliativní 

hospicové péče a péče o pacienty s demencí žáci středních zdravotnických škol z celého Jihočeského kraje. Hospic 

sv. Jana N. Neumanna totiž bude od července 2012 do listopadu 2014 realizovat projekt „Paliativní péče a péče o 

pacienty s demencí na středních školách“.   

„Jedná se o specifický projekt, cílený na žáky středních škol zdravotnických oborů. Rádi bychom skrze přednášky a 

exkurze žákům ukázali, že péče o nevyléčitelně nemocné pacienty je spojená nejen s doprovázením a nezbytnou 

sociální složkou péče. Chceme je nechat nahlédnout také pod pokličku zdravotnické části péče. Proto jsou součástí 

projektu také odborné praxe, při kterých mají žáci možnost ověřit své současné znalosti a dovednosti“, říká 

vedoucí projektů hospice Patrik Coufal. 

Občanské sdružení Hospic sv. Jana N. Neumanna od listopadu 2012 poskytne své služby také pacientům 

s demencí, především Alzheimerovou chorobou. Od roku 2009 v rozsáhlém areálu hospice, přímo v historickém 

centru města Prachatice, vzniká Domov Matky Vojtěchy, specializované zařízení se zvláštním režimem. Také toto 

zařízení se stane součástí realizovaného projektu, který se vedle paliativní hospicové péče zaměřuje také na 

problematiku péče o pacienty s demencí. „Považujeme to za skvělou příležitost, ukázat budoucím zdravotníkům 

rozdíl v péči o nevyléčitelně nemocné pacienty, kterým na tomto světě zbývá několik dní a v péči o pacienty 

s demencí, o které budeme pečovat několik let. I z tohoto důvodu budou odborné praxe či exkurze realizovány 

také v Domově Matky Vojtěchy. V rámci projektu pak vzniknou výukové materiály zaměřené na péči o pacienty 

s demencí“, dodává Patrik Coufal. 

Více informací o projektu lze získat na www.hospicpt.cz 

Kontaktní osoby:  Ing. Patrik Coufal, ekonom@hospicpt.cz , tel. 733 755 821 
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„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ 


