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Vážení,
jsme zástupci neziskových organizací Fórum mobilních hospiců, z. s. a Charity Česká
republika.
Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 39 poskytovatelů mobilní
specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích hospiců, které poskytují
profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí pacienta.
Charita Česká republika je největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb,
která aktuálně provozuje 16 středisek mobilní specializované paliativní péče.
Dovolujeme si Vás oslovit v souvislosti s vypsaným Dotačním programem na podporu
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti
s epidemií covid-19, který vypsalo Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2020 a který je zaměřen
na vyplacení mimořádných odměn jako zvláštní ocenění státu pro zaměstnance
poskytovatelů lůžkové péče.
Na pracovníky domácích hospiců se dotační program nevztahuje, ačkoliv byli při výkonu své
práce vystaveni riziku nákazy onemocněním covid-19 stejně jako pracovníci zařízení lůžkové
péče či zdravotnické záchranné služby.
Zdravotní sestry a lékaře poskytovatelů domácích hospiců je také třeba považovat za
pracovníky tzv. první linie, kteří se starali o nejohroženější skupiny virem covid-19.
Svou činností ulevovali a ulevují nemocnicím od přeplněnosti kapacity akutních lůžek na JIP
či ARO. Což se velmi významně ukázalo právě při pandemii covid-19. V porovnání s rokem
2019 za období 1. 3. – 30. 4. se počet pacientů poskytovatelů mobilní (domácí)
paliativní péče sdružených pod Fórem mobilních hospiců zvýšil v letošním roce o 40
% a počet ošetřovacích dnů za dané období se pak zvýšil o jednu čtvrtinu. Právě

pacienti domácích hospiců jsou těmi, kteří by bez pomoci těchto organizací byli
hospitalizování na akutních lůžkách.
Jedna třetina poskytovatelů domácí paliativní péče se přitom potýkala s nepřítomností
zaměstnanců v důsledku nařízené karantény nebo nutné péče o členy rodiny, dvě třetiny
poskytovatelů pak zaznamenaly výpadek externistů. Zaměstnanci, kteří mohli vykonávat
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svou práci, pak museli nutně pracovat více hodin a s mnohonásobně větším nasazením,
aby nepřítomnost dotčených zaměstnanců a výpadky v řadách externistů neměly dopad na
péči o pacienty.
Tito zaměstnanci si proto zaslouží mimořádné odměny, a to jak z důvodu rizika
nákazou covid-19 tak z důvodu nezbytného zvýšeného pracovního nasazení.
Navrhujeme, aby odměny měli návaznost na reálně odpracované hodiny ve výkonu práce,
kdy docházelo k návštěvám v domácím prostředí.
Poskytovatelé, kteří tyto zaměstnance zaměstnávají, nicméně na takové mimořádné odměny
nemají prostředky, neboť se zejména v počátcích pandemie potýkali s kritickým
nedostatkem ochranných pomůcek, za které museli vynakládat až nepřiměřeně vysoké
částky. Obdobně se potýkali se zvýšenými provozními náklady, které vznikly zejména
v souvislosti se zabezpečením ochrany pracovníků i pacientů před nákazou covid-19. Jako
neziskové organizace tvoří rozpočet vícezdrojově, jsou odkázáni na významnou podporu
dárců a odměny nejsou z rozpočtů reálné.
Finance na uhrazení mimořádných odměn nemohou domácí hospice získat ani z prostředků
získaných na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 305/2020 Sb., tzv. kompenzační
vyhlášky, kdy kompenzace pro domácí hospice byla navýšena pouze o haléř za úkon, tedy
cca o 15,50 Kč na den činnosti domácího hospice. Oproti tomu například poskytovatelé
domácí péče, kteří rovněž pečují o pacienty v prostředí jejich domova, mají na základě
kompenzační vyhlášky nárok na částky v řádu desítek korun za úkon.
Apelujeme proto na Vás, aby byl pro poskytovatele domácích hospiců vyhlášen
dotační program na vyplacení mimořádných odměn jejich zaměstnancům nebo na
úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s epidemií covid-19.
Rádi s Vámi situaci domácích hospiců a možné postupy prodiskutujeme na osobní schůzce.
Předem Vám děkujeme, že se tématem domácích hospiců budete zabývat.
S pozdravem
Mgr. Monika Marková, předsedkyně Fóra mobilních hospiců, z.s.
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika
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