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Tisíce roušek hospicům pomohou, ale nezachrání je
Dnes proběhlo předání 63 tisíc roušek organizaci Fórum mobilních hospiců na půdě
Senátu Parlamentu ČR. Mobilní hospice se stejně jako jiná zdravotnická zařízení
potýkají s nedostatkem ochranných pomůcek, i když svoje služby umírajícím
pacientům a jejich rodinám poskytují v terénu nadále.
Štědrým dárcem je Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář, zastoupená v Praze
panem Liang-Ruey Ke. Jednorázové ústenky zamíří do hospiců díky předsedovi senátu
Miloši Vystrčilovi. “Na krabicích s darovanými rouškami z Tchajwanu je nápis „Pozdrav
z Tchajwanu našim hrdinům v Česku“. Osobně jsem přesvědčen, že pracovníci v domácí
hospicové péči mezi tyto hrdiny jednoznačně patří a ještě jednou děkuji za jejich podporu,“
okomentoval poskytnutí daru Miloš Vystrčil.
Dar pro hospice převzala Ruth Šormová, ředitelka Cesty domů, jedné ze 40 členských
organizací Fóra mobilních hospiců. "Současná situace nás vede k inovacím, včetně
intenzivního využívání telemedicíny a distanční péče, přesto základem naší práce s
umírajícími pacienty a jejich rodinami zůstává osobní kontakt - a ten nám darované
ochranné pomůcky umožní."
“Díky této podpoře můžeme s jistotou říci, že ústenek máme pro všechny naše zdravotníky
dostatek”, říká s úlevou Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců a dodává: ”V
některých hospicích pořád nemáme dostatečnou zásobu dezinfekce a nově nám začínají
docházet rukavice. Pokud někde k dostání jsou, ceny jsou nepřiměřeně vysoké. Rostoucí
náklady pozorujeme také za léky.” Podobně jako jiné neziskové organizace v sociálních a
zdravotních službách tak hospice trápí rostoucí náklady na straně jedné a výpadky příjmů na
straně druhé. “Až 60 % nákladů spojených s péčí může hospici pokrývat veřejné zdravotní
pojištění. Zbylé peníze musíme zajistit většinou od firem a drobných dárců. Bohužel řada
našich organizací musela zrušit plánované benefice a nemůžeme plánovat ani Běhy pro
hospice, které jsou zážitkem pro naše dárce a významným příjmem pro řadu hospiců”,
doplňuje Monika Marková.
“Pandemie COVID-19 přiměla hospice změnit způsob poskytování služeb, nikoli ale smysl
naší práce”, potvrzuje Ruth Šormová a doplňuje: “O naše pacienty nadále pečujeme v
novém režimu, který více chrání pacienta a jeho rodinu, ale také náš tým. Momentálně nás
nejvíc neohrožuje nemoc jako taková, ale její socio-ekonomické dopady.”

Podporu finanční i materiální ocení v tomto období každá organizace. Seznam členských
organizací je veřejně dostupný. Potřeby organizací se liší, proto si nejdříve ověřte, co
konkrétní hospic potřebuje.
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Moniku Markovou, monika.markova@mobilnihospice.cz, 604 118 985
Ruth Šormovou, ruth.sormova@cestadomu.cz, 778 786 740
Fórum mobilních hospiců ve zkratce
Mobilní hospice začaly v ČR vznikat na začátku tisíciletí, zprvu bez významné podpory veřejných
rozpočtů a na okraji zájmu státu. To změnil až tlak odborné i laické veřejnosti, který vyústil v letech
2015–2017 do pilotního programu Mobilní specializované paliativní péče, který na vzorku stovek
pacientů ověřil, že péče poskytovaná mobilními hospici je bezpečná a klinicky i nákladově efektivní. V
současné době je už v ČR množství mobilních hospiců zařazených do systému úhrady (více zde
).
Jejich zastřešující organizací je Fórum mobilních hospiců, které má v současné době 40 členů téměř
ze všech krajů ČR (mimo Liberecký kraj). V roce 2018 členské mobilní hospice doprovodily
posledními dny života celkem 2 249 nevyléčitelně nemocných.

