Pomozte nám změnit tato čísla
V roce 20015 „oslavil“ hospic 5 let své existence. Za tuto dobu poskytl specializovanou paliativní péči
(domácí hospicovou péči) téměř stovce nevyléčitelně nemocným.
Během 5 let jsme dostali od rodin, se kterými jsme prošli časem umírání jejich blízkých, mnoho
dopisů, které vyjadřovaly, jak byl tento čas, který mohli prožít se svými blízkými doma díky péči
domácího hospice, důležitým. Rozhodli jsme se, že se s veřejností o úryvky z těchto dopisů podělíme
a připravili jsme v kostele Proměnění Páně na Žižkově náměstí malou výstavu s názvem „Pomozte
nám změnit tato čísla“. Jedná se o dvě čísla 78%.

78% obyvatel ČR si přeje zemřít doma, ale 78% z nás umírá jinde.

A pouze 1% těch (cca 1600 osob ročně), jejichž život je již zřetelně časově ohraničen, má možnost
zemřít doma s péčí domácího hospice.
Tuto výstavu obrazů s úryvky z dopisů bychom rádi představili veřejnosti i v obcích v dojezdové
vzdálenosti Domácího hospice Jordán.

O Domácím hospici Jordán o.p.s.
Jen v letošním roce naši péči využije nejspíše 40 pacientů a jejich rodin, v současné době jsme
přijali třicet šestého pacienta.
Nejedná se jen o nemocné, kdy je možné říci, že prožili dlouhý život, ale stále častěji se jedná o lidi
mladé, často rodiče i malých dětí. Jen letos bylo několik pacientů ročníků 1966 -1974.
Poradna hospice poskytla za 5 let více než 1000 osobám konzultace a intervence v sociální oblasti.
Nejvíce se na poradnu obracejí rodinní příslušníci dlouhodobě a nevyléčitelně nemocných, kteří se
stejně jako jejich blízcí ocitají v těžkých životních krizích. Dlouhodobě stoupá počet zdravotně
sociálních konzultací rodinám, které se ocitají před rozhodnutím pečovat o svého umírajícího blízkého.
Lidí, kteří se v této situaci ocitají, je však ještě mnohem více, v poradně se potkáváme jen s těmi, kteří
se o možnosti pečovat s pomocí hospice dozvědí.
Příčin, proč je tomu tak, je mnoho. Od stále nedostatečné informovanosti veřejnosti (ač máme
v hospicích někdy pocit, zda není na veřejnosti „přehospicováno“), přes pozdní sdělování diagnózy a
prognózy při léčbě onkologických onemocnění, až po stále přítomné tabu o smrti a umírání, které
v naší společnosti převládá.
Co můžeme pro změnu udělat?
Jedna z věcí je ptát se sama sebe, co bude pro mne na konci života důležité, kde bych si přál/a,
v případě, že budu moci ovlivnit svůj konec života, zemřít. Mluvit o tom se svými blízkými, dokonce i
s dětmi. Když by mne postihla nevyléčitelná nemoc, je pro mne důležité být doma nebo v nemocnici, či
LDN? Mezi svými blízkými, nebo bez nich?

Financování hospicové péče
Jedním z největších problémů domácích hospiců je, že v České republice zatím ŽÁDNÁ zdravotní
pojišťovna nehradí domácí hospicovou péči, ač je pro stát levnější než nemocniční a pro pacienta i
jeho blízké je příjemnější být doma. Z tohoto důvodu je také stále velmi málo domácích hospiců, které
vznikly a vznikají, ač se jejich počet každým rokem zvyšuje.
Je však velmi těžké za takto nastavených finančních
podmínek tuto péči poskytovat.

Domácímu hospici Jordán velmi pomáhá veřejnost, město
Tábor a města a obce v dojezdové vzdálenosti hospice,
soukromé firmy, nadační fondy (seznam dárců je našem
webu).
Bez dotací a bez darů, které dostáváme na provoz
hospice, bychom nemohli paliativní péči nevyléčitelně
nemocným poskytovat.
V současné době může hospic ve zdravotnické části pečovat
denně o max. 6 pacientů.
Velmi si vážíme každé pomoci, kterou od dárců
dostáváme, neboť jen tak můžeme dále pomáhat těm, kdo si
přejí žít doma, až do konce svého života, i když je jejich stav
velmi vážný a nezměnitelný.

Den péče jednoho pacienta stojí
1500 -1900 Kč.
Kraj a zdravotní pojišťovny nehradí
žádné náklady.
Pacientova rodina hradí 250 Kč,
ve kterých je obsažena
nepřetržitá pohotovost lékařů a
sester, cesta a návštěvy týmu
domácího hospice u pacienta,
léky, zdravotnický materiál a
přístroje potřebné k léčbě
nemocného, kompenzační
pomůcky.
Další finanční prostředky :
1250 – 1650 Kč
denně pro jednoho pacienta si
musí hospice sehnat samy.

Můžete nám pomoci i Vy. I malá částka poukázána na účet č.:
43-7050340267/0100 pomůže pacientovi žít doma až do
konce života díky péči domácího hospice. Na každou částku vystavíme darovací smlouvu, již můžete
uplatnit k odpočtu z daně.
Pacient nebude muset do nemocnice ani v případě, kdy by jinak, bez přítomnosti domácího hospice,
byl překládán na JIP. Bude mít on i jeho blízcí čas na blízkost, lásku, něhu, vyrovnání svých věcí a
vztahů, čas na smíření.
Děkujeme Vám!
________________________________________________________________________
Statistická data uvedená v článku jsou z průzkumu agentury STEM/MARK a domácího hospice CESTA DOMŮ.
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