Kaplani ve službách nemocnic budou mít svou Asociaci
Již delší dobu se v ad eských nemocnic mohou pacienti i jejich rodinní p íslušníci setkat
s nemocni ními kaplany. Jejich p sobení vychází v tšinou z individuální pot eby vedení
jednotlivých nemocnic. V sobotu 22. íjna 2011 bude slavnostn ustavena Asociace
nemocni ních kaplan (ANK). Nová asociace tak rozší í ady sp átelených kaplanských
organizací, které p sobí v oblasti vojenské a v ze ské služby, stejn jako ve složkách policie R.
Cílem ANK je podpo it vzd lání, osv tu a p edevším zabezpe it kvalitní profesionální duchovní
a pastora ní pé i o nemocné, jejich blízké a zdravotnický personál.
Slavnostní ustavení ANK se uskute ní ve 14 hodin v kapli Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze
4 – Kr i. Bohoslužba s požehnáním kaplanské služb v nemocnicích navazuje na Studijní den
Ekumenické rady církví (ERC) k duchovní služb ve zdravotnictví, který se koná rovn ž 22. íjna
v prostorách Neurologické kliniky kr ské nemocnice.
„Vznik Asociace reaguje na situaci, kdy p ibývá iniciativ ze strany nemocnic nebo církví z ídit
v konkrétním za ízení nemocni ní kaplanskou službu. Kaplani pak asto vstupují do pr kopnické
a osam lé služby. Asociace jim nabízí odbornou pomoc a lidskou podporu,“ íká Mgr. Pavel
Pokorný, referent Komise pro duchovní pé i ve zdravotnických za ízeních Ekumenické rady církví
v R a len zakládajícího výboru ANK.
Ob anské sdružení ANK p sobí na celém území eské republiky, jeho lenové jsou svými církvemi
pov eni k duchovní služb ve zdravotnickém za ízení. Nemocni ní kaplani poskytnou duchovní,
pastora ní a náboženskou pé i pacient m, jejich blízkým i jejich pe ovatel m, zam stnanc m
a dobrovolník m v nemocnicích, v hospicích a jiných zdravotnických a sociálních za ízeních. Tuto
pé i poskytují kaplani všem, kdo o ni požádají, vždy s respektem k jejich p esv ení. Tedy i t m, kdo
jsou bez náboženského vyznání.
edsedou ANK byl zvolen Vít zslav Vurst, nemocni ní kaplan VFN Motol. „Mnoho lidí si pod
pojmem „duchovní pé e“ p edstavuje pouze náboženské úkony, jež jsou ur eny lidem hlásícím se
k n jakým církvím. Duchovní (spirituální) pot eby jsou ale mnohem širší a máme je naprosto všichni.
Rozdíl je pouze v tom, jak moc si je uv domujeme. Jedno z poslání ANK je podpora vzd lávání
a p ípravy duchovních pro tuto práci. Podpora t ch, kte í ji d lají, a ší ení osv ty jak ve zdravotnictví,
tak v celé spole nosti,“ íká Vít zslav Vurst.
Studijního dne ERC i slavnostního ustavení ANK se krom zástupc náboženských spole enství,
církví, nemocnic i duchovních z ad v ze ských, vojenských a policejních složek zú astní také Joel
Ruml, p edseda ERC a Dana Kalnina-Zakis zakladatelka a p edsedkyn Latvia Association of
Professional Health Care Chaplaincy.

Kontakt: Vít zslav Vurst
ank@centrum.cz
tel.: +420 608 769 002

