D O B R É Z P R ÁV Y
B U L L E T I N 2/2021
Truchlení, zármutek, žal a hoře patří k životu. V covidovém čase více než jindy. Je to normální odpověď na nenormální stav jedince. Je přirozenou a zdravou reakcí na ztrátu.
Každý prožívá zármutek odlišně, respektujme to. Nikdy neříkejme: „Přestaňte už truchlit.“ Spíše než
mluvit je cennější naslouchat – gesta jako objetí nebo podání ruky kolikrát řeknou více než slova. Nejste-li si jisti osobním kontaktem, pošlete dopis, e-mail či sms s nabídkou pomoci.
Pohřeb je důležitý. Absentuje-li nebo je „nahrazen“ třeba rozptýlením popelu do řeky, schází pozůstalým pevné konkrétní místo na zemi, kam se mohou vracet. Ritualizace rozloučení je pro zdravé
truchlení zásadní.
Všem, kdo jsou bezbranní a křehcí, je potřeba dodávat odvahu, být jim oporou, pevným bodem v nejistotě, lékem v bolesti – být tzv. vitaminem L – lidskosti, tedy plakat s plačícími, pomáhat nést jejich
kříž, být Veronikou a Šimonem na křížové cestě ztráty. Snad nejnázorněji to ukazuje zkušenost z jedné
soutěže, jejímž cílem bylo najít nejstarostlivější dítě. Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Jeho sousedovi
nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlezl mu na klín
a jen tak tam zůstal sedět. Když se jej matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: „Nic, jen
jsem mu pomohl brečet.“

PhDr. et Mgr. Robert Huneš, MBA – ředitel o. p. s.

Naši příznivci nám v těžkých časech pomáhají, jak jen mohou.
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Příjezd pacienta.

Dvě tváře předjaří.
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Defekt ruky – prorůstající nádor.

Vnějšímu světu je tíha a náročnost hospicové péče mnohdy skryta …

Nahoru a dolů.

Tam a zpátky.
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Vyprat, nevyprat, vyprat …? Naše „nevoňavá“ práce většinou není vidět.
O to více pak těší podpora, jíž se nám dostává – až srdce jihne z bezelstné oběti malého dítěte. Další nám věnovali respirátory aj.

Pššt, pacient spí!
Na to, aby mu oběd zůstal teplý,
máme své fígle.
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Koronavirus dostihl i nás:

Běžné návštěvy za pacienty již dlouho nesmí.
Výjimku však, v souladu s opatřeními ministerstva zdravotnictví, děláme u nemocných, jejichž čas nadešel …

Pomáháme společnosti nejen péčí o terminálně nemocné. Na jaře jsme zřídili v hospici antigenní odběrové místo.
Testujeme pacienty, návštěvy, zaměstnance i širokou veřejnost. Zájem je velký. Na snímku obětavá staniční sestra Vlasta.

Sestra Bohuslava testuje pana ekonoma Jirku.

Při očkování šel příkladem jeden z našich lékařů.
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Někdy už toho máme nad hlavu …

…však má také vrchní sestra Evička svatozář. 

Hlášení na sesterně:
Války dnes nevyhrávají zbraně, ale informace. I ty covidové.

Správná sesterna vypadá takto:
Všichni jsou u pacientů.
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… jindy slavíme narozeniny ošetřovatelky
(máme tě rádi, Jitko!).

Někdy se školíme
(nový software do kuchyně) …

V zádech nám stojí, tedy sedí, účetní Jitka a Jana. Vždy nám to spočítají.
Ale děkovných dopisů, jež píšeme dárcům,
se snad ani dopočítat nedá.
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Telefonní ústředna? Hovorna? Nikoli. Pracovna sociální pracovnice a vrchní sestry.

Do práce? S úsměvem! (sestřička Miládka to ani jinak neumí) 

Zde čerpáme sílu – mše svatá pro
p zaměstnance v hospicové kapli sv. Jana Pavla II.
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V Domově Matky Vojtěchy máme situaci zvláště obtížnou.
Vysvětlit klientům s demencemi opatření proti covidu je více ne
než obtížné.

Ošetřovatelská péče musí být na 100 %.
Zejména u klientů s komplikacemi.

Kdo si počká, ten se dočká. Naočkovat se nechali téměř všichni zaměstnanci.
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Masopust.

Jaro je tady!

…ale jinak ke klientům musíme takhle. 

Chvilka odpočinku na sesterně …

Porada. Devět sociálních pracovnic ze sedmi středisek naší o. p. s. Inu, hospicových dětí máme jako smetí.

10

D O B R É Z P R ÁV Y

Psycholožka Veronika (vlevo)
s vedoucí domácího hospice Markétou.

Porada a mše svatá týmu domácího hospice.

Sestřička drží dozor nad našimi lékaři?
Kdepak. Administrativní nezbytnosti po návratu od pacientů.

Všechny Vás zdravím z českobudějovické katedrály. Prožíváme postní dobu
a meditujeme – modlíme se křížovou cestu. Veronika vystupuje z davu, nemůže
sice zbránit, aby Ježíš zemřel, ale může
projevit soucit a solidaritu s trpícím …
Podobně pomáháme rodinám, aby jejich
blízcí, zahrnuti láskyplnou péčí o duši
i o tělo, odcházeli na věčnost bezbolestně,
s nadějí Božího objetí … Denně na Vás
pamatuji v modlitbě, přeji naději v těla vzkříšení a život věčný prozářené
Velikonoce.
P. Bohuslav Richter (duchovní domácího hospice)

Vážený pane řediteli,
dovolte mi touto cestou poděkovat paní Markétě Novákové
a Olze Vaštíkové z budějovického hospice svaté Veroniky. Byly
nám velkou oporou v těžkých týdnech, kdy odcházel můj bývalý
manžel – měl těžkou a rychle postupující rakovinu plic. Když mu byla ukončena paliativní léčba v nemocnici, nevěděla
jsem, kam se obrátit a jak mu pomoci. Ze všech míst, která jsem kontaktovala, mi pomohla jen svatá Veronika v osobě paní
Novákové. Každý den se mnou konzultovala aktuální stav, přemýšlela a snažila se najít řešení. A nacházela je. Byla jsem jí
nesmírně vděčná, protože bylo zřejmé, že jí leží na srdci co největší blaho člověka, který umírá, a podporovala i nás, kteří
jsme o něj pečovali. Díky ní jsme se o něj dokázali postarat až do konce a mohl zemřít důstojně a v klidu doma.
Paní Vaštíková nám velmi pomohla v rámci odlehčovací péče a byla jedinečná při pomoci těsně po jeho smrti. Také jí jsem
velmi vděčná za to, jak přistupovala k posledním věcem – její péče a ohleduplnost nám pomohly zvládnout velmi těžkou
situaci.
Děkuji paní Novákové a Vaštíkové, děkuji hospici svaté Veroniky. … děkuji vám za nezištnou práci, kterou děláte tak výborně.
(z dopisu manželky pacienta)
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Základní vybavení
na cestu k pacientovi –
zdravotnická brašna,
mobilní telefon
a pacientova
dokumentace.

K pacientům vyjíždíme ráno i večer,
cestou i necestou, do ulice za rohem
i desítky kilometrů daleko.

Vrchní sestra Judita ve svém „království“.

Úřadujeme a obědváme. Anebo obědváme a úřadujeme?
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Nejdříve porada sester s lékařem, poté nasedáme do auta a jedeme k pacientům.

Sestřička Jana s pacienty.

Nová sestřička Blanka se zaučuje u zkušenější kolegyně.

Sestra Bohuslava, jedna z ošetřujících sester, k fotu z doprovázení rodiny umírajícího pacienta, o kterého jsme v Domácím hospici sv. Jakuba
pečovali, napsala: „Večer
před smrti se pán velmi zhoršil.
Přestal komunikovat a reagovat. Vnučka se o něj velmi pěkně starala. Pozvala jsem k dědečkovi i jejího dvanáctiletého
synka a manžela. Vysvětlila
jsem jim, že dědeček jejich přítomnost vnímá, i když nemůže
mluvit, a že jejich přítomnost
je pro něj velká útěcha. Chla-

pec tedy zkusil k dědečkovi jít, vzít jej za ruku a dlouho jej hladil
a myslím, že byl rád. Několikrát se za večer takto k dědečkovi vrátil
a s maminkou si pak u dědečka povídali, co je děda naučil,
co jim dal. Chlapec také říkal
a plakal (je to vidět na fotce),
jak je mu líto, že byl na dědu
někdy nepříjemný, třeba, že mu
rozbil zadní sklo na autě a další
věci. Byla to krásná rozmluva
mámy se synkem u dědy. Drželi
přitom dědu za ruce. Vnučka
byla u něj vzhůru celou noc.
Druhý den děda ráno zemřel …

Dar 15 000 Kč. To je částka, kterou nám z benefičního online koncertu věnovala Veronika Spiegelová
s Naboso bandem z Vimperku.
A na co se u nás peníze rozkutálely? Tonometr, fonendoskop a notebook pro naše sestřičky.
Velké DÍKY úžasným mladým lidem se srdcem
na dlani!
13

D O B R É Z P R ÁV Y

Tudy se k nám jde. A kdo to nemůže najít, poznávacím
znamením jsou naše auta s maskováním do sněhu. 

Porada týmu s duchovním – paterem Rafalem.

Sestřička Míša. A toto
o ní píší na Facebooku:
Chtěli bychom Vám poděkovat za péči o naši
maminku, hlavně Míše
Fošumové za profesionální
přístup a neskutečnou lidskost, se kterou přistupovala. Opravdu klobouk dolu.
Míšo, mockrát děkujeme
za vše Tobě i celému hospicu.
rodina Lavičkova

Klienti, kteří přicházejí po delší hospitalizaci do domácí péče, jsou často zesláblí a chůze
pro ně může být velmi náročná. Abychom jim pomohli, půjčujeme kompenzační pomůcky,
které klientům i pečujícím usnadňují každodenní činnosti.
Na fotce ošetřovatelka Libuška v akci …
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Nabídka akreditovaných vzdělávacích kurzů
Vzdělávací institut Prachatice, o. p. s. si klade za cíl vzdělávání odborné, ale i laické veřejnosti. Naší
snahou je poskytovat široké spektrum informací a zkušeností v otázkách přímé zdravotnické a zdravotně sociální péče o těžce nemocné a umírající pacienty. Nabízíme také vzdělávací akce zaměřené na
problematiku demencí a přístupy k lidem s Alzheimerovou chorobou. Kurzy pořádáme v našich školících prostorách v Prachaticích, v případě zájmu rádi připravíme kurzy na klíč.

Hospicová tématika
Péče o doprovázející a pozůstalé
Využití hospicových přístupů v sociálních službách I.
Využití hospicových přístupů v sociálních službách II.
Využití hospicových přístupů v sociálních službách III.
Pečujeme o nevyléčitelně nemocného v domácím prostředí
Péče o umírajícího a tělo zesnulého
Dříve vyslovené přání prakticky

Problematika demencí
Všechny generace pod jednou střechou
Máme doma nemocného s demencí
Validace podle Naomi Feil I.
Validace podle Naomi Feil II.
Reminiscence a její využití při práci se seniory

Ostatní témata
Regenerace pracovních sil pro pracovníky v pomáhajících profesích aneb
Přijďte si k nám dobít baterky
Aktuální nabídka kurzů pro veřejnost v 1. pololetí 2021
3. 6. Z mého života
16. 6. Kroky k dobré komunikaci
18. 6. Komunikace v obrazech se zaměřením na osoby s demencí
28. 6. Validace I.
29. 6. Validace II.
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