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Ministerstvo zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4
128 01 Praha 2
Litoměřice 13. března 2020
Výzva k zajištění ochranných pomůcek
Vážený pane ministře,
obracíme se na Vás ve věci zajištění základních ochranných zdravotních pomůcek pro poskytovatele
zdravotních služeb pod odborností 926 - mobilní specializovanou paliativní péči.
Dle interního průzkumu poskytovatelů odbornosti 926 sdružených ve Fóru mobilních hospiců
dnešnímu dni (tj. 13. 3. 2020) má většina poskytovatelů k dispozici zásobu roušek na 7 dní provozu,
desinfekce na 14 dní a nikdo z poskytovatelů nedisponuje respirátory. Někteří poskytovatelé mají
zásoby dokonce nižší. Tuto situaci považujeme za varovnou, zejména po odezvě z řad členských
organizací na různou míru zjišťování stavu zásob ze strany krajských úřadů.
Personál mobilních hospiců pečuje o nevyléčitelně nemocné osoby v domácím prostředí, kde
přicházejí do styku s členy rodiny umírajícího a je tedy nezbytné dbát na ochranu sebe i ostatních.
Díky mobilní specializované paliativní péči je v domácím prostředí pod lékařským dohledem
poskytována zdravotní péče těm, kteří by bez ní byli umístěni do lůžkových zdravotnických zařízení, a
to často na jednotkách intenzivní péče. Naše terénní služby tak přispívají k zajištění volných kapacit
lůžek intenzivní péče pro akutní případy, kde je prognóza vyléčení. Věříme, že v těchto mimořádných
časech, jste si přínosu poskytování péče v domácím prostředí a nezatěžování kapacit lůžek intenzivní
péče plně vědom.
Žádáme Vás proto, abyste při distribuci ochranných prostředků zajistil zásobování i poskytovatelů
zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí.
Tuto výzvu zasíláme na vědomí Asociaci krajů České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí,
neboť poskytovatelé mobilní specializované paliativní péče úzce spolupracující s pracovníky
registrovaných sociálních služeb, kteří pečují o umírajícího a jeho blízké rodinné příslušníky.
S díkem za Vaši, v tuto chvíli mimořádně náročnou, práci!
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