
PODPOŘME DOBROU VĚC ...

Hospicová péče  v našem kraji  je palčivý  problém.  Je  to i má srdeční
záležitost. Měla jsem možnost v hospici pracovat a tímto prostřednictvím
vnímat vše co takto nemocní lidé potřebují.  Je pravdou, že v zařízeních
tohoto  typu  jsou  nemocní  obklopeni  komfortem.  Vybavení  pokojů
připomíná domov, kychyňka či koupelna jsou nedílnou součástí vybavení
pokoje.  Péče  lékaře  je zajištěna  po celých  24 hodin,  včetně  komplexní

ošetřovatelské péče, kterou vykonávají pracovníci z řad pomocného ošetřovatelského personálu. 

Čekací  doby  na umístění  jsou  dlouhé  a vyřizování  formalit  nekonečné.  Většina  hospiců
se potýká s nedostatkem finančních prostředků, vznikají finanční propady, protože tyto služby jsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění  pouze  některými  ze zdravotních  pojišťoven,  a to ještě
z malé části, takže chybí dostatečné finanční pokrytí těchto služeb. 

Informovanost,  kterou  by uvítali  nejen  členové  rodiny,  ale  i samotní  pacienti  zde  chybí,  ať  už
ve formě brožurek či letáčků, které by obsahovaly potřebné informace o zařízeních v tomto kraji
a všem,  co  je zapotřebí  k vyřízení  k pobytu  v hospici.  Tyto  letáčky  by měly  být  dostupné
v ordinacích praktických lékařů, v nemocnicích i na kontaktních místech. 

Ve  Zlínském  kraji  jsou  k dispozici  dvě  zařízení  tohoto  typu.  Ve  Zlíně-Malenovicích  Hvězda
s kapacitou  14 lůžek  a Valašskomeziřičský  hospic  Citadela,  který  nabízí  dvojnásob  lůžek  tedy
osmadvacet. 

Nesmíme zapomínat,  že  do celého  tohoto  procesu  je zapojena  i rodina  nemocného,  a ta prožívá
s nemocným vše dobré i zlé. 

Myslím si,  že  konkrétně  ve Zlíně  by měl  „vyrůst"  dům pro  onkologicky  nemocné pacienty
s hospicovou a paliativní péčí, který by zajišťoval nejen lůžkovou péči, ale i terénní a odlehčovací
službu. 

V zařízení  by pacienti-klienti  přes  den  mohli  pobývat  a odpoledne  se vracet  ke svým blízkým.
V tomto  centru  by nacházeli  vše,  co  potřebují:  lékaře  i radu  psychologa,  ošetřovatelskou  péči,
kterou jejich aktuální zdravotní stav vyžaduje a hlavně kolektiv obdobně nemocných, se kterými
si mohou popovídat a trávit volnočasové aktivity. 

Určitě by vytvoření nebo podpora takového projektu nebyla špatnou investicí kraje. Odměnou
by byl spokojený pacient a to určitě stojí za to. 
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