
Rekonvalescenční pobyt

PENZION VRÁŽ U BEROUNA
Určeno pro děti po transplantaci kostní dřeně a pacienty KDHO FN Motol 
v Praze.

Pozn.: Doprava vlastní na místo určení.



Základní informace
� Transplantační jednotka dětské hematologie a 

onkologie KDHO FNM zastoupená Donor, z. s. ve 
spolupráci s nadací Kapka naděje a firmou Tesa a 
dobrovolníky z DHL připravuje státem nedotovaný 
ozdravný pobyt dětí po léčbě na KDHO a po 
transplantaci kostní dřeně.

� Vybrali jsme objekt vzdálený 20 minut od 
nemocnice Motol v chráněné oblasti s velmi 
krásnou přírodou a s vyhovujícími podmínkami. 
Tato skutečnost umožňuje účast i dětem, které 
během pobytu musí na ambulantní léčbu v době 
pobytu, a u kterých jsme nuceni v případě 
potřeby zajistit včasnou lékařskou péči na 
odpovídající úrovni a podle potřeb dítěte.

� Pension „Vráž“ leží mezi dvěma chráněnými 
oblastmi Karlštejnska a Křivoklátska. Nabízí pro 
potřeby našeho ozdravného pobytu 30 lůžek, 
každý pokoj má své sociální zařízení.

� Součástí oploceného areálu je bazén a travnatá 
plocha pro aktivity dětí.



Pobyt je určen pro:
� Děti ve věku od 2 let do 18 let (doprovod 1 z rodičů u dětí do 15 let)

� Děti časně po léčbě (nejdéle 3 roky od skončení léčby, v případě 
většího zájmu rozhodne o zařazení do turnusu ošetřující lékař)

� Děti, které vyžadují asistenční službu (do 19 let)

� Děti ke zlepšení fyzické a psychické kondice

� Vzhledem k věku dětí i době, po kterou jsou po léčbě, možná účast 
maximálně 15 dětí, dále 15 členů doprovodu z řad rodičů a odborný 
personál (lékař, sestra, rehabilitační pracovník + 1 vedoucí oddílu)

� Děti dle věku a na základě doporučení lékaře může doprovázet 1 
osoba (plnoletá, zodpovídající za dítě)

� Po domluvě a dle volné kapacity  zařazujeme do turnusu sourozence 
(ve věku do 15 let), za kterého rodiče zaplatí příspěvek na ubytování 
a stravu ve výši 500 Kč

� Lze zařadit i děti s delší dobou od léčby, které se nemohou ze 
zdravotních důvodů zúčastnit jiných klinikou poskytovaných táborů a 
vyžadující péči rodiče



Lokalita a výlety

� Okolí je vhodné pro procházky, sportovní aktivity a výlety. 
Zhruba 3 km od objektu je malá sklárna, kde se děti mohou 
seznámit s výrobou skleněných předmětů, Sv. Jan pod Skalou. 

� V rámci rekondičního pobytu pro děti bude uspořádán celodenní 
výlet. Je vybírán dle věkového složení dětí a jejich aktuálního 
zdravotního stavu.

� Doprava:

� doprava vlastní D5 – E50 z Plzně do Prahy, sjezd č.14 (EXIT 
14)

� po domluvě možno zajistit placenou dopravu od 
nemocnice Motol a zpět



Odborný doprovod

� 1 lékař transplantační jednotky - prof. MUDr. Petr Sedláček

� 1 zdravotní sestra- vedoucí turnusu – Jiřina Nevyjelová

� 1 rehabilitační pracovník 

� 2 dobrovolníci - pro volno-časové aktivity a asistenční pomoc

� doprovod nedostává za vykonanou práci na rekondičním pobytu žádnou 
finanční odměnu, sponzorsky mají uhrazen pobyt, stravu. U zdravotnických 
pracovníků povoleno 1 dítě jako doprovod (věk do 15 let).



Platba za pobyt

� Doprovod dítěte – 1000 Kč/1 rodič

� Sourozenec do 15 let – 500 Kč

� Dítě po léčbě – zdarma

� Vybrané finanční prostředky budou použity na úhradu výletů a nákup drobných 
cen do soutěží.



Význam ozdravného pobytu

� Léčba dětských pacientů s poruchou krvetvorby je dlouhodobou 
záležitostí. Děti jsou na několik měsíců vyřazené z kolektivu, je 
omezen jejich kontakt s kamarády. Právě proto je důležité 
pomoci vyléčeným dětem navázat nové sociální vazby, zařadit je 
zpět mezi své vrstevníky a do běžného života. 

� Význam rekonvalescenčních pobytů není tedy jen ve zlepšení 
zdravotního a fyzického stavu pacientů, ale též v intenzivní 
psychosociální péči o ně. 


