ŽEME SI POMÁHAT
láte rádi n co smysluplného? A dobrovoln ? Už jste se setkali s
dobrovolníkem? A co myšlenka dobrovolnictví v nemocnici?
Posláním dobrovolnictví je p isp t ke zlepšení podmínek lé by i dlouhodobé pé e o pacienty
na l žkových odd leních a napomáhat d tem, dosp lým i starým lidem k p ekonání doby, kterou tráví
v nemocnici. Dobrovolníci p inášejí sv j individuální p ístup, zprost edkují kontakt s vn jším sv tem,
zmír ují pocit vylou ení.
V mnoha zemích sv ta je dobrovolnictví uznávanou formou pomoci ve zdravotnictví i
sociálních službách a dobrovolná pomoc je zde otázkou spole enské prestiže. inností, které
dobrovolník v nemocnici vykonává je celá ada, a jsou velmi rozmanité. Dobrovolník m že d lat
spole nost starším pacient m, donést nemohoucím pití i noviny, vyplnit dlouhý as lé by na l žku
stolními hrami, etbou knih, doprovázet pacienta na vyšet ení, malovat, kreslit, povídat si nebo
vykonávat jiné druhy pomoci na jednotlivých odd leních podle toho, jak se personál, dobrovolník a
pacient i klient vzájemn domluví.
Organizace spojených národ již v roce 1985 ustanovila 5. prosinec Mezinárodním dnem
dobrovolník a Evropská unie vyhlásila letošní rok „Evropským rokem dobrovolných inností na
podporu aktivního ob anství“
Dobrovolníkem se m že stát každý, bez rozdílu v ku, pohlaví, národnosti, sta í mít chu
novat trochu svého asu n komu jinému. Program m že oslovit mladé lidi, starší ob any i
chodce. Nabízí jim možnost blíže se seznámit se zdravotnickou profesí, možnost pomoct p ekonat
pacientovi i klientovi náro né chvíle v nemoci a p isp t tím k lepšímu pr hu a efektu lé by nebo
možnost vyplnit sv j as, realizovat se a být aktivní v pé i o druhé.
První vlaštovkou na poli dobrovolnictví v Nemocnici Jind ich v Hradec, a.s, jsou aktivity
nemocni ního kaplana Mgr. Benjamina Krause, za vydatné podpory hlavní sestry Bc. Dany
hounové. Spirituální pé e o klienty, pacienty a jejich blízké a sou asn o zam stnance nemocnice,
kterou nemocni ní kaplan poskytuje, se rozvíjí již od za átku roku 2011 a dobrovolnictví bylo jen
dalším krokem p i doprovázení nemocných v obtížných situacích a v napomáhání k mobilizaci jejich
sil v boji s nemocí. V této chvíli pracují v Nemocnici Jind ich v Hradec, a.s, dv dobrovolnice. Jsou to
íve pracující zdravotní sestry, které cht jí smyslupln trávit sv j volný as a být prosp šné.
Spirituální služby i dobrovolnictví se v nemocnici potkávají s velkým úsp chem jednak u
pacient i klient ale taky u zam stnanc . K velké škod zatím je, že pov domí o t chto innostech
není zatím velké. To, že fungují, ví dosud jenom malý okruh lidí. Tuto skute nost bychom rádi
zm nili.
Je Vám více než 18 let?
Chcete aktivn trávit sv j volný as?
Chcete být n komu prosp šný?
Chcete poznat nové lidi a nové prost edí?
Chcete se stát dobrovolníkem?
Kontaktujte Mgr. Benjamina Krause, mobil:
737 314 457, e-mail: bkraus@seznam.cz

