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Neviditelná pomoc mobilních hospiců v době pandemie covid-19
Domácí hospice jsou opět připraveny posílit nemocnice. Stejně jako na jaře se řídí
Metodickým doporučením, díky kterému se členské organizace Fóra mobilních
hospiců za kritické období březen a duben postaraly o 40 % více pacientů než za
stejné období v minulém roce. Práce a nasazení zdravotních sester a lékařů domácích
hospiců zatím zůstává bez povšimnutí. Ministerstvo zdravotnictví připravilo
mimořádné odměny pouze pro zařízení lůžkové péče.
"Je to nyní těžké, část týmu máme nemocnou nebo s dětmi doma a přitom se na nás obrací
stále větší množství pacientů. Zvládáme to díky využívání telefonů nebo tabletů. Jsme tak
s rodinami stále úzce ve spojení. Je to pro všechny bezpečnější, ušetříme čas na cestách
a naše kapacity. I když se styl naší práce opět mění, dává pořád velký smysl." popisuje
situaci Martina Vojtíšková, vrchní sestra mobilního hospice z Hospice sv. Štěpána v
Litoměřicích.
V srpnu vypsalo Ministerstvo zdravotnictví Dotační program na podporu mimořádného
finančního ohodnocení zaměstnanců zdravotnických zařízení v souvislosti s epidemií
covid-19. Tento program se vztahuje pouze na poskytovatele lůžkové péče. Fórum
mobilních hospiců společně s Charitou Česká republika na tuto nespravedlnost vzápětí
reagovalo otevřeným dopisem na Ministerstvo zdravotnictví. Odpovědí bylo, že není v
možnostech Ministerstva upravit program, který vznikl na základě jednání pana premiéra se
zástupci zdravotnických odborů. “Právě jsme poslali druhý dopis na Ministerstvo
zdravotnictví přímo k rukám nového pana ministra” říká Monika Marková, předsedkyně Fóra
mobilních hospiců a doplňuje: “naše zdravotní týmy se starají o nejohroženější skupiny
pacientů a snaží se ulevit přetíženému zdravotnickému systému, proto stále věříme a
bojujeme za nápravu této situace. Chceme odměnit velké nasazení našich týmů.”
“Uvědomujeme si závažnost současné situace a stejně jako na jaře jsme připraveni postarat
se o nemocniční pacienty vyžadující paliativní péči – a to mohou být i pacienti JIP a dalších
akutních oddělení.” říká Monika Marková a dodává: “V těchto dnech opět přecházíme na
distanční či částečně distanční režim péče, který nám umožní udržitelnost služby v
oslabených týmech.”
Pro více informací, prosím, kontaktujte:
Mgr. Moniku Markovou, monika.markova@mobilnihospice.cz, tel. 604 118 985
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. V roce 2019 členské mobilní hospice
doprovodily posledními dny života celkem 4 724 nevyléčitelně nemocných.

