Czy hospicja są potrzebne?
Śmierć, choć nieuchronna, nigdy nie jest łatwa. W jej obliczu każdy człowiek czuje się
zagubiony, przerażony. Niezależnie czy to jego dotyczy to co nieuchronne, czy jego
najbliższych nie potrafi poradzić sobie z uczuciami, w których z pewnością dominujący jest
strach i rozpacz. Niejednokrotnie śmierci towarzyszy ogromne cierpienie, ból i straszna
choroba. Dlatego uważam, że hospicja to miejsca potrzebne.
Hospicjum nie jest miejscem, w którym ktokolwiek z nas chciałby się znaleźć. Jest jednak
miejscem, które pozwala na przeżycie ostatnich chwil w jak najlepszy sposób. Miejscem, które
pozwala na godne odejście z tego świata.
Moim zdaniem hospicja są potrzebne przede wszystkim chorym. Nieunikniony wyrok potrafi
przerażać, a zbliżająca się data i towarzyszące jej cierpienie nie ułatwia godnego odejścia.
Hospicjum jest miejscem potrzebnym ponieważ zapewnia ono opiekę choremu. Jest on pod
okiem wykwalifikowanych specjalistów, pod czujnym nadzorem aparatury i grona osób
posiadających odpowiednią wiedzę i kompetencję by mu pomóc. Jednocześnie ma on
możliwość kontaktu z innymi ludźmi, przede wszystkim z rodzinom. Niejednokrotnie w
hospicjach pracują także wolontariusze, którzy spędzają czas z pacjentami. Zarówno
medyczne, jak i psychiczne wsparcie jest moim zdaniem najcenniejszą z rzeczy, którą można
dać choremu człowiekowi.
Hospicjum jest także miejscem, które pomaga w trudnych chwilach rodzinie. Niejednokrotnie
ciężar opieki nad osobą chorą okazuje się być zbyt wielki, by mogli sobie z tym poradzić bliscy
osoby chorującej. Istnienie placówki takiej jak hospicjum jest dla nich gwarancją, że bliska im
osoba znajduje się pod dobrą opieką. Zapewnieniem, że jest doglądana i w odpowiedni sposób
pielęgnowana. Są także miejscem, gdzie rodzina ma okazję porozmawiać o problemie. Ma
okazję spotkać inne osoby w tej samej sytuacji i otrzymać wsparcie, które w trudnych chwilach
bywa rzeczą bezcenną.
Hospicjum to także miejsce, w którym rodzina może spotkać osoby naprawdę ją rozumiejące.
Nikt nie zrozumie bólu z powodu utraty dziecka jeśli sam tego nie przeżył. Mimo iż jest to
ciężkie, traumatyczne doświadczenie, moim zdaniem hospicjum pozwala się nieco lepiej z nim
uporać.
Wielu uważa, że hospicjum jest zbędnym wydatkiem. Według nich kwota przeznaczona na
hospicja mogłaby zostać spożytkowana na lepszy cel. Moim zdaniem jednak jest to jej
najlepsze wykorzystanie.
Obecnie coraz więcej osób choruje na nowotwory czy inne choroby, które powodują, że nasi
bliscy powoli gasną na naszych oczach. Moim zdaniem istnienie hospicjum przyczynia się do
godnego odejścia tych, których kochamy. Hospicja to miejsca potrzebne zarówno dla chorych,
jak i dla ich bliskich.

