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Třebíčský domácí hospic 
je v Kraji Vysočina naprosto 
ojedinělý. 

 Antonín Zvěřina
 
Setkání se smrtí je silný a zvlášt-

ní zážitek, ale není třeba se ho bát. 
Citace ženy, se kterou jsme se setka-
li při hledání informací o hospicové 
péči. 

Kraj řeší koncepci jejího zajištění, 
VZP jako jediná zdravotní pojišťov-
na fi nancuje testovací pilotní pro-
jekt, veřejnost slýchá dohady o tom, 
zda stavět kamenný, či podporo-
vat tak zvané domácí hospice. Kdo 
ale nepřišel přímo do styku s lidmi 
zajišťujícími tuto službu, má často 
jen velmi obecné a malé povědomí o 
tom, co se za názvem hospic skrývá.

Zásadní rozhodnutí         
„Maminka dochovala doma své rodi-

če i manžela a přála si totéž. Několi-
krát vyplnila žádost o přijetí do domo-
va důchodců, ale následný krok vždy 
odložila“ popisuje Milada Červenko-
vá. Zásadní rozhodnutí muselo přijít, 
když lékaři diagnostikovali mamince 
nádorové onemocnění.  

„Věděla jsem, že je hospic v Olo-
mouci, kde bydlím a pak v Rajhradě. 
V Nemocnici Třebíč, kde byla mamin-
ka hospitalizovaná, jsem se od ošetřu-
jící doktorky dozvěděla o Domácím 
hospici sv. Zdislavy. Rozhodli jsme se 
využít jejich služeb. Na začátku pomá-
haly jen pečovatelky a na konci šlo o 
úplnou hospicovou péči,“ pokračovala 
ve vyprávění paní Milada. Z obec-
ných statistik přitom vyplývá, že 
doma chce zemřít až 90 procent li-
dí, ale podaří se to jen necelým 20 
prcentům z nich. 

Doprovázení v posledních chví-
lích života zajišťují v domácím pro-
středí, takzvané domácí hospice. 
V některých pracují jen pečovatel-
ky a zdravotní sestry. Některé nabí-
zí kompletní paliativní péči zahrnu-
jící kromě zmíněných pečovatelek a 
zdravotních sester i lékaře a terapeu-
tickou, čili duchovní a psychologic-
kou, péči. 

Paní Milada úplnou nabídku Tře-
bíčského charitního hospice přiví-
tala: „Celkový přístup, ochota a pří-
větivost zaměstnanců, pečovatelek a 
sestřiček byl obrovskou pomocí, ale 
skutečnost, že lékař pravidelně dojížděl 
na kontroly a nastavil medikaci tak, 
aby maminka co nejméně trpěla, byla 
neocenitelná. Psychicky nám pomáha-
lo to, že lékař byl 24 hodin denně na 
telefonu, a i když jsme díky vhodnému 
postupu jeho rady prakticky nepotře-
bovaly, ta samotná možnost a ten pocit 
byly velice uklidňující.“  

Přání klientů
O tom, kdo přesně bude péči 

v daný okamžik zajišťovat, rozhodují 
potřeby a přání klientů. Osobní hygi-
enu a společnost nemocnému zajistí 
rodina nebo pečovatelky, zdravotní 
péči sestřičky a postup léčby, medi-
kaci a návštěvy doma specializova-

ní lékaři ve spolupráci s praktickými 
lékaři. 

„Domácí hospic sv. Zdislavy nabí-
zí služby včetně pohotovosti 24 hodin 
denně a sedm dnů v týdnu, a to včetně 
těch lékařských. To byla podmínka pro 
zařazení do pilotního programu VZP 
a ministerstva zdracvotnictví, který 
prošetřuje fi nanční výhodnost zajiště-
ní domácí hospicové péče v porovnání 
s náklady v nemocnicích,“ doplňuje 
informace jeho vedoucí Eva Vráblo-
vá.

Otevírá se tak možnost hrazení 
péče ze zdravotního pojištění, niko-
liv jak je tomu nyní z prostředků 
dobročinných organizací, jejich při-
spěvatelů a klientů. Z České repub-
liky VZP vybrala sedm hospiců, 
z Vysočiny je přitom ten třebíčský 
jediný. Jednou z podmínek byla i 
zajištění lékařem specialistou.         

Paliativní medicína se podle MU-
Dr. Pavla Svobody, primáře Domá-
cího hospice sv. Zdislavy Oblastní 
charity Třebíč, zabývá léčbou nevy-
léčitelně nemocných pacientů se 
snahou o dosažení nejlepší možné 
kvality jejich života.

„Pro nás i pro klienty je lepší, když 
se společně setkáme dříve než skuteč-
ně v posledních dnech. Mnohem lépe 
dokážeme pacienty připravit, stanovit 
plán péče a zajistit v rámci možnos-
tí klidný závěr života. V ideálním pří-
padě je nastavena potřebná medikace, 
jezdíme pravidelně na předem určené 
kontroly a v případě nečekaných kom-
plikací jsme na telefonu a schopni pří-
padně přijet a pomoc,“ říká.

Patřičné vybavení
Ve vybavení má hospic řadu lékař-

ských přístrojů včetně ultrazvu-
ku a EEG, což v případě komplika-
cí zabraňuje nutnosti cestovaní na 

vyšetření do nemocnic. Klient je tak 
absolvuje doma, bez složitého puto-
vání a s tím často spojenou bolestí.    

„Já jsem měla důvěru v paliatra. 
Cítím, že hromady chemie, které někdy 
člověk dostává, aby se udržoval v bez-
východné situaci, nejsou zcela dob-
rou cestou. Pomoc paliativní medicíny 
a přístup lékaře mě v tom přesvědčení 
utvrdil,“ potvrzuje přístup specialis-
tů Milada Červenková. 

Velkou roli sehrála v jejím případě 
i materiální pomoc ze strany hospi-
ce. „Využili jsme i půjčovnu pomůcek. 
Měly jsme sedátko do vany, toaletní 
křeslo, antidekubitní matraci a poloho-
vací lůžko, fr ancouzské hole nahradilo 
chodítko a pak invalidní vozík. V závě-
ru jsme využívaly s maminkou i zdvi-
hací zařízení a sestřičky vozily koupací 
lůžko. Spoustu věcí uhradí pojišťovna, 
ale pro někoho by nutnost nákupu a 
fi nanční zátěž s tím spojená, byla mož-
ná neúnosná,“ dokončuje další roz-
měr pomoci paní Milada. 

„Pokud jsme v kontaktu s rodinou 
včas, je možné pomoc s vybavením i 
s vyřízením příspěvků na péči. Chá-
peme a známe potřeby klientů, stejně 
jako procesy, které je nutné absolvovat. 
Komplikací je, že se o možnosti pomoci 
dozvídáme skutečně na poslední chví-
li a lidé se zbytečně trápí nejen smut-
kem a bolestí, ale i nejistotou fi nanční.“ 
vysvětluje různorodost pomoci hos-
picový primář Svoboda a obrací se i 
k možnosti zajištění duchovní péče, 
nebo psychiatra.

Kněz i psycholog
„Pro duchovní služby využívají rodi-

ny často kněze, na které jsou zvyklé. 
Z pojmu psycholog , či terapeut ma-
jí trochu strach, není to běžná věc, ale 
kdo o něj prozatím požádal, nelitoval. 
Postupně v této oblasti proškolujeme i 
naše sestřičky, což pomáhá jim i klien-
tů,“ vysvětluje Svoboda.  

Podle jeho dalšího vyprávění není 

pro lékaře ani další personál hospice 
extrémně zatěžující směřování pali-
ativní medicíny. Horší je podle něj 
případný bezvýchodný boj o léčbu 
pacienta, která ale nemůže skončit 
úspěchem. V těchto případech je prý 
možnost vyhoření a výčitek, či kriti-
ky rodiny mnohem reálnější.

„Každodenní setkání s koncem živo-
ta je psychicky náročné, ale spokojenost 
a vděčnost, se kterou se setkáváme, je 
velice nabíjející. Kolegy se snažíme stá-
le proškolovat v různých oblastech, aby 
nehrozilo jejich vyhoření a naše služby 
přinášely potřebnou pomoc,“ ujišťuje 
mě Eva Vráblová.    

Ve chvíli, kdy jsme se vydali hledat 
informace o doprovázení a činnosti 
hospiců jsme nečekali, že se setká-
me s nepokrytým nadšením. Stejně 
tak nás překvapila ochota a vstříc-
nost Milady Červenkové mluvit o 
posledních chvílích milovaného člo-
věka. Závěr jejího vyprávění nám vše 
dostatečně vysvětlil.

Velká pomoc
„Lidé se to musí dozvědět, protože 

se jim nabízí velká pomoc. Obavy 
z neznámého, či cizích lidí v bytě jsou 
liché. Jsem přesvědčená, že to tak mělo 
být, že je přirozené být v posledních 
chvílích s milovaným člověkem. Setká-
ní se smrtí je silný a zvláštní zážitek, 
ale není třeba se ho bát,“ nastiňuje. 

Bez podpory Kraje Vysočina a 
dalších donátorů jednotlivců i spo-
lečností by stovky rodin s podpo-
rou Domácího hospice sv. Zdislavy 
nesplnili přání svých blízkých. 

Pilotní projekt Ministerstva zdra-
votnictví ČR, VZP a České společ-
nosti paliativní medicíny ČLS JEP a 
aktuální úroveň péče může napomo-
ci v budoucnu desítkám dalších hos-
piců k zajištění fi nancování a tisícům 
lidí k důstojnému odchodu v milo-
vaném prostředí.      

MILADA ČERVENKOVÁ na snímku s doktorem hospicové péče MUDr. Pavlem Svobodou. Foto: archiv hospicu

Hospic pomáhá lidem na sklonku života


