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Litoměřice 19. října 2020

Žádost o podporu mobilních hospiců

Vážený pane ministře,
jsme zástupci Fóra mobilních hospiců, z. s., zastřešující organizace sdružující
39 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tzv. mobilních neboli domácích
hospiců, které poskytují profesionální specializovanou paliativní péči v domácím prostředí
pacienta. V roce 2019 členské mobilní hospice doprovodily posledními dny života celkem
4 724 nevyléčitelně nemocných.
V srpnu t. r. jsme oslovili Ministerstvo zdravotnictví, abychom upozornili na nespravedlnost,
kdy dotační program na odměny pro zdravotníky v době epidemie byl určen pouze pro
zaměstnance poskytovatelů lůžkové péče, a nemohli být odměněni zaměstnanci
mobilních hospiců, ačkoliv byli při výkonu své práce vystaveni riziku nákazy onemocněním
covid-19 stejně jako pracovníci zařízení lůžkové péče a zároveň svou činností ulevovali
nemocnicím od přeplněnosti kapacity akutních lůžek na JIP či ARO. Díky tomu, že jsme
nastavili režim dle Metodického doporučení pro mobilní specializovanou paliativní péči v době
pandemie COVID-19, které vydalo Fórum mobilních hospiců ve spolupráci s Českou
společností paliativní medicíny ČLS JEP, jsme se od března do května postarali o 40 %
pacientů více oproti stejné době v roce 2019.
Odpověď MZ ČR však byla zamítavá s tím, že “Současný dotační program byl vytvořen na
základě jednání pana premiéra se zástupci zdravotních odborů pouze pro zaměstnance
poskytovatelů lůžkové péče.”
V současné době se na mobilní hospice obracejí nemocnice se žádostmi o přijímání pacientů
v terminálním stadiu právě z důvodu, že si jsou vědomi potřebnosti mobilních hospiců i faktu,
že tím ulevíme kapacitě akutních lůžek pro pacienty s covid-19.
Stále věříme, že existuje cesta, jak naše zaměstnance odměnit, proto se nyní znovu
obracíme na Vás. Rádi se s Vámi setkáme a prodiskutujeme možnosti.
Děkujeme, že téma mobilních hospiců a nasazení našich zdravotníků Vám není lhostejné.
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