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Vážení a milí pracovníci domácích hospiců,
když jsem v neděli 15. března jel z Otázek Václava Moravce, hlavou se mi honila spousta
věcí. Tou základní bylo, že hrozí, že v nějakém okamžiku náš zdravotní systém nezvládne
počet hospitalizovaných nemocných s nemocí COVID 19 a že někteří kvůli tomu začnou
umírat.
Uvědomil jsem si, že s tím vlastně velmi úzce souvisí i to, do jaké míry zatížíme náš
zdravotní systém například i převozem do nemocnic lidí, kterým dnes poskytujete domácí
hospicovou péči.
Většinou jsou to „hospicové sestřičky“, které s obrovskou empatií a odborným nasazením,
umožňují dnes a denně odcházet lidem z tohoto světa v rodinném kruhu, doma za
přítomnosti těch nejbližších. Nyní se zdá, že COVID 19 dělá vše mnohem složitějším a naše
hospicové sestřičky (případným hospicovým bratrům se omlouvám) musí bojovat samy se
sebou s využitím své vůle, odvahy, erudice a svědomí.
Přitom je to vše bohužel velmi jednoduché. Pokud totiž převezeme klienty z domácí
hospicové péče, tedy z jejich domovů do nemocnic, nestane se nic jiného než to, že zatížíme
nemocnice dalšími na léčbu a péči náročnými pacienty a zároveň přestanou domácí hospice
plnit své poslání - pomáhat těm odcházejícím z tohoto světa zůstat a umřít doma.
Samozřejmě vím, že roušky a respirátory jsou dnes k dispozici v malém počtu nebo jsou
obtížně dostupné, vím, že mnoho rodin je dnes vyděšených a informačně dezorientovaných,
vím, že každý z nás má zpravidla svoji rodinu a své blízké. Máme obavy i strach. Jsme jenom
lidé, je to normální.
I proto si na závěr dovolím pouze napsat, že práce domácích hospiců zejména hospicových
sester a hospicových lékařů si nesmírně vážím, jedná se o velmi statečné a citlivé ženy
i muže s velkým srdcem, kteří se téměř ničeho nezaleknou. Proto prosím, pokud můžete,
ulevte našim nemocnicím a pomáhejte nadále lidem – Vašim klientům zůstávat doma. Bude
to nejlepší věc, kterou můžete udělat, pro ně i pro všechny jiné budoucí pacienty nemocnic
s nemocí COVID 19. A věřte, že jich zanedlouho bude víc než dost.

Tím, že budete nadále dělat svoji práci – poskytovat domácí hospicovou péči, tak s velkou
pravděpodobností můžete i snížit počet zemřelých na COVID 19. Umožníte totiž lidem
pracujícím v nemocnicích přijmout a plnohodnotně pečovat o více nemocných s nemocí
COVID 19. Takto je to bohužel vážné a jednoduché zároveň.
Vážení a milí pracovníci domácích hospiců, díky Vám všem za Vaši práci, za poslání, které
jste na sebe přijali. Považuji Vás za vzácnou součást evropské kultury, považuji Vás za jeden
z nejkrásnějších a nejhlubších projevů evropské humanity, demokracie a solidarity. Velmi si
Vaší práce vážím.
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