Závěrečná hodnotící zpráva

V průběhu roku 2007 kolektiv Mobilního hospice Ondrášek, o.p.s. naplňoval cíl, který si
předsevzal: Poskytovat paliativní péči nevyléčitelně nemocným lidem v Ostravě a okolí a
ulehčit jim odchod ze života v rodinném zázemí.
Všech 75 pacientů trpělo onkologickou nemocí, u které byly vyčerpány všechny možnosti
léčby. Zaměřili jsme se na tlumení bolestí a zmírňování nepříjemných symptomů. K dispozici
jsme byli nepřetržitě. Sestřičky ošetřovaly pacienty jak v průběhu pravidelných návštěv, tak
přispěchaly pomoci v kteroukoliv dobu po urgentním zavolání rodiny, když se pacientovi
přitížilo, nebo nastával konec.
Provedli jsme 2 400 návštěv u samotných klientů, jejichž průměrný věk byl 60 let. Lehce
převažoval počet mužů nad počtem žen. Nejmladšímu pacientovi bylo 29 let a nejstaršímu 86
let.
V městě Ostravě bylo ošetřeno 46 pacientů, ostatní měli bydliště v Havířově, Frýdku –
Místku, Olbramicích, Jilešovicích aj. FNsP v Ostravě – Porubě doporučila do naší péče 61
pacientů. Lékaři z jiných nemocnic a praktičtí lékaři doporučili 10 klientů. Rodiny čtyř
pacientů nás oslovily osobně.
V polovině roku rozšířili kolektiv zdravotníků noví lékaři MUDr. René Šrubař,
MUDr. Dagmar Palasová a zdravotní sestřička Jelena Kajzarová. Pracovní poměr rozvázala
Andrea Radomská. Bc. Ivana Bereková odešla na dlouhodobou nemocenskou.
V zaměstnaneckém stavu bylo 5 registrovaných zdravotních sester zaměstnaných na 4,5
úvazku. Kromě stálých pracovníků se na provozování hospice aktivně podílelo 6
dobrovolníků bez nároků na odměnu.
Dne 31. října 2007 jsme byli pozváni na křest nové desky Vypsaná fixa do klubu Bumerang.
Náš kulturní zážitek byl umocněn předáním finančního daru vedoucím kapely
p. Milanem Kukulským.
Ve dnech od 5. do 8. prosince 2007 proběhla veřejná sbírka s názvem „Stodolní pomáhá“.
Zapojilo se 46 klubů sídlících na Stodolní ulici nebo v jejím okolí. Vybralo se celkem více
než sto tisíc korun, které budou využity v následujícím roce na provozní náklady hospice .
Naše upřímné poděkování si zaslouží manželé Volní, kteří byli iniciátory této akce. Dalším
přínosem veřejné sbírky bylo zmedializování naší práce. Veřejnost se dověděla o nelehké
práci zdravotního personálu a o našich finančních problémech. Veřejná zdravotní pojišťovna
nám přislíbila jednání a hledání řešení financování mobilního hospice z jejích zdrojů.
Činnost MHO byla financována stejně jako v dřívějších letech, především 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.

