Závěrečná hodnotící zpráva

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. během roku 2006 zajišťoval plnohodnotnou domácí
hospicovou péči.
Převážnou většinu jeho klientů tvořili onkologičtí pacienti, kteří potřebovali zdravotní i
psychickou pomoc v závěrečných fázích svého života. Jednalo se o pacienty v terminálním
stádiu nemoci, které již nebylo možné žádnými lékařskými metodami vyléčit. Nemocní
přitom trpěli bolestí a nepříjemnými doprovodnými symptomy, jako např. dušností,
dehydratací, zvracením, nechutenstvím, zácpou aj.
Klienti byli přijímáni na základě doporučení lékařů FNsP v Ostravě – Porubě, nemocnice
v Ostravě – Vítkovicích, v Ostravě- Fifejdách a Havířově, nebo na doporučení obvodních
lékařů. Některé rodiny pacientů nás vyhledali osobně, neboť postrádali dostatek informací,
co mají v takto těžké situaci dělat. Cítili se opuštěni se starostmi o svého blízkého, kterého
denně viděli trpět bolestí. Po nastavení správné léčby bolesti a paliativní péče jsme byli
svědky uklidnění rodiny i klienta. Postupně jsme získávali jejich důvěru a v mnoha případech
vzniklo mezi námi přátelství.
Ze statistiky vyplývá, že během loňského roku zdravotní personál Mobilního hospice
Ondrášek, o.p.s. provedl 2 583 návštěv u 83 těžce nemocných klientů. V městě Ostrava bylo
ošetřeno 67 pacientů, tj. 80% a zbývající počet byl z blízkého okolí – Havířov, Opava, Nový
Jičín, Frýdek – Místek aj. Více bylo ošetřeno mužů, a to 60, žen 23. Polovina ošetřených
klientů měla více jak 60 let. Nejmladší pacient měl 20 let.
V průběhu roku došlo ke změně sídla Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. - Z. Chalabaly 2,
700 30 Ostrava, ke změně předsedy správní rady, kterým se stal Ing. Petr Varecha a byla
přijata nová zdravotní sestra – Michaela Tomisová. V zaměstnaneckém stavu je 5
registrovaných zdravotních sester na 4,5 úvazku. Kromě stálých pracovníků se na
provozování hospice aktivně podílí 6 dobrovolníků bez nároků na odměnu.
Činnost MHO byla financována hlavně ze sponzorských darů soukromých osob a firem, z
poskytnutých dotací z rozpočtu Statutárního města Ostravy a z Moravskoslezského kraje, dále
pak z tržeb za reklamu a půjčování zdravotních pomůcek.
Bohužel, ani další pokus uzavřít smlouvy se zdravotními pojišťovnami na financování
zdravotních výkonů nevyšel. Zvyšující se počet zájemců o naše služby přitom dokazuje
nezbytnost působení nejen ošetřovatelských agentur, ale také hospiců na území Ostravy.
Ekonomicky je prokázáno, že pacient v domácí péči je pro stát levnější, než pacient ležící
v nemocnici.

