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                                                                                                       V Novém Jičíně 4. 5. 2016 

 

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,  

 

dovoluji si Vám napsat pár informací a obrátit se na Vás s žádostí o pomoc. 

Vím, že jste velice zaneprázdněna/něn a chápu, že je obtížné se věnovat všem 

žádostem, které Vám chodí. Budu doufat, že náš dopis se k Vám dostane, že si ho přečtete až 

do konce a třeba Vás zaujmeme. Pokusím se být stručná, ale kdy jindy budu mít příležitost 

Vám napsat vše, co děláme a co nás tíží…? 

 Ráda bych Vám představila naši neziskovou organizaci poskytující zdravotně – 

sociální služby na Moravě. 

Naše činnost se týká tématu, kterým je umírání. Je to oblast důležitá, která se dříve či 

později bude dotýkat každého z nás. Provozujeme služby mobilního domácího HOSPICE. 

Umožňujeme nevyléčitelně nemocným a umírajícím, svůj závěr života prožít doma. 

Hospic je tvořen multidisciplinárním týmem odborníků a zajišťujeme specializovanou 

paliativní péči pacientům trpícím nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním 

stádiu, ale také pomáháme jejich blízkým, kteří na sebe vzali nelehký úkol a o takovéto 

pacienty, v jejich domácím prostředí, pečují.  

Členy týmu hospice jsou lékaři (5), zdravotní sestry (7), sociální pracovníci (2), 

psycholog, fyzioterapeuti (4), odlehčovací asistenti (8), případně pastorační pracovník a další 

odborníci. Naše služby poskytujeme nejen seniorům, ale lidem bez rozdílu věku a mezi naše 

pacienty patří bohužel i děti.  

Téma kvality a empatie personálu nebudu otevírat, protože v našem týmu jsou NADŠENCI, 

kteří tyto služby dělají právě kvůli nadstandartnímu přístupu k jednotlivým pacientům a jejich 

rodinám. Odbornost personálu – dovoluji si tvrdit, že tým hospice je jeden z nejlepších v ČR 

(kromě paliativního lékaře, kterých je v ČR pouze asi 30, v našem týmu jsou dva, máme 

nutričního lékaře – specializace anesteziologie a resuscitace, klinická výživa a intenzivní 

metabolická péče, radioterapie, radiační onkologie, léčba bolesti – celkem 5 lékařů (z toho 3 

jsou s licencí primáře). 

Místem naší působnosti je okres OV,NJ,FM,VS,P,OP. 

Poptávka po těchto vysoce odborných službách poskytovaných v domácím prostředí pacienta, 

výrazně převyšuje naše možnosti. Ročně máme více než 170 vyprovozených pacientů (v 

porovnání s jinými mobilními hospici je to velmi vysoké číslo). 

Výrazně nám chybí možnost úhrady péče od zdravotních pojišťoven. Je to paradoxní 

stav, protože domácí hospic poskytuje vysoce odborné zdravotnické služby pacientům-
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plátcům povinného zdravotního pojištění. V současné době probíhá pilotní program ve 

spolupráci s VZP, který bude ukončen v roce 2016. To Vy určitě víte. Ráda bych jen napsala, 

že i my se podílíme na tvorbě standardů mobilních hospiců, na základě kterých by mělo dojít 

k certifikaci mobilních hospiců. Doufáme, že od roku 2017 budou i domácí hospice hrazeny 

zdravotními pojišťovnami. Nebojíme se budoucnosti, drtí nás přítomnost. 

 

Řada donátorů chce financovat nové a inovativní projekty. Nebo chtějí podporovat 

zaběhlé a známé projekty, které mají patřičnou mediální podporu.  

My potřebujeme finance na stále stejnou činnost, péči o umírající, kterou umíme dělat 

dobře.  

Obracíme se na Vás s žádostí o zvážení zda, by jste nám na naší cestě mohla pomoci.  

Ráda bych Vám napsala, že i když jsme „malí“, jsme kreativní, ambiciózní kolektiv, 

který o sobě umí dát vědět. 

 

Zveme pravidelně média, jsme v novinách, 

několikrát jsme již byli v televizi a rádiu, 

pořádáme benefiční akce, koncerty, naše 

auta můžou fungovat jako jezdící reklama. 

S ničím (kromě financí) nemáme problém. 

Dostali bychom se rádi více do povědomí 

lidí. Chceme, aby všichni věděli, že tady 

jsme a že mají možnost volby, kde zemřít a 

jak. Jen je to obtížné. Naše finanční 

možnosti jsou špatné a kromě toho jsme 

země, kde se o smrti mluvit nechce. Téma 

umírání je tady stále tabuizováno. 

Snažíme se dostat do „legislativního 

povědomí“ všech obcích, ve kterých se 

pohybujeme. Přikládám popis naší činnosti. 

Věříme, že v průběhu dvou let, po zavedení 

kódů zdravotních pojišťoven a připravené 

certifikaci poskytovatelů specializované hospicové péče se z dnes opomíjených mobilních 

hospiců stane služba se stabilním finančním zázemím, stejně tak jako jiné vysoce odborné 

zdravotní služby. 

 

Pomůžete prosadit tuto zatím těžce dostupnou a velice potřebnou službu. 

 

S úctou 

                                                                                       Marie Ryšková  
                                                                                    zakladatelka 
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