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Dobrovolníci u Knihobudky v ústecké Masarykově nemocnici
Tento program byl s názvem Dobrovolníci v nemocnicích oficiálně zahájen
v Léčebně dlouhodobě nemocných (nyní
ONP) v Ryjicích ke konci roku 2000. V samotné Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem (MNUL) pak ke konci roku 2003
v rámci národního projektu Dobrovolník v nemocnici. Vše vzešlo z Dobrovolnického centra, z.s., v Ústí nad Labem,
které i nadále s Krajskou zdravotní, a. s.,
spolupracuje, a v tomto smyslu i uzavřelo Smlouvu o spolupráci.
Počátek s sebou přinesl zmapování
potřeb a stanovení základních pravidel
fungování tohoto dobrovolnictví. Také
první dobrovolníky, kteří prošlapávali
cestu, docházeli na oddělení a přinášeli
s sebou první úsměvy, rozhovory a podporu. Dobrovolnické centrum, z.s., z počátku zajišťovalo nejen metodiku, ale
i první dobrovolníky a jejich vyškolení, či
seznámení personálu nemocnice s dobrovolnickou činností.

V květnu 2004 se podařilo získat tříletou
akreditaci, jejíž součástí byly tyto cíle
– zapojení dalších oddělení MNUL, pomoc v provozním a hospodářsko-technickém úseku MNUL, pomoc s orientací
v areálu nemocnice, doprovod pacientů, navázání systematické spolupráce
s Vyšší odbornou školou zdravotnickou
a Střední školou zdravotnickou v Ústí
nad Labem, rozšíření dobrovolnické
činnosti na další zdravotnické zařízení.
A také vznik dobrovolnické kanceláře
v MNUL s vlastním personálem.
V roce 2006 nastoupila do MNUL jako
interní koordinátorka Bohdana Furmanová, která zde založila dobrovolnickou kancelář DOBRO-DRUH. Působila
zde také jako hlavní koordinátorka pro
samotné koordinátory v jednotlivých
nemocnicích. S jejich příchodem bylo
rozhodnuto o sepsání nové aktuální
smlouvy o spolupráci mezi Dobrovolnickým centrem, z.s., a ústeckou Ma-
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SOUČÁSTÍ
DOBROVOLNICKÉHO
PROGRAMU KZ, a. s.,
MŮŽETE BÝT I VY
Každý zájemce má možnost
setkat se s koordinátorem dobrovolníků dané nemocnice.
Na tomto setkání se dozví veškeré informace a dojde k úvodní registraci.
Dobrovolníkem je fyzická osoba, která dobrovolně věnuje
svůj čas a energii bez nároku
na finanční odměnu. Vykonává
pravidelnou činnost (dochází
pravidelně na nemocniční oddělení) nebo jednorázovou činnost (pomoc při organizaci kulturních, společenských či jiných
akcí a aktivit). Podmínkou zařazení dobrovolníka do programu
je: minimální věk 15 let, trestní
bezúhonnost, absolvování pohovoru s koordinátorem.
Poté se rozhodnete, zda budete či nebudete pokračovat jako
dobrovolník. O tomtéž, jakožto
konečném rozhodnutí, může
rozhodnout i koordinátor. Každý dobrovolník je povinen
absolvovat jednodenní školení, na kterém je seznámen se
všemi potřebnými náležitostmi programu. V rámci tohoto
školení je zájemce informován
o smluvních záležitostech – dohoda o dobrovolnické činnosti,
kodex dobrovolníka, mlčenlivost dobrovolníka, práva a povinnosti dobrovolníka. Ke každé podepsané dohodě je třeba
doložit aktuální výpis z rejstříku trestů. Po splnění těchto
požadavků je dobrovolníkovi
vytvořena ID karta.
Kontakty na koordinátory dobrovolníků v dané nemocnici naleznete na webových stránkách
KZ, a. s. – Informace pro pacienty – Dobrovolnická činnost.

sarykovou nemocnicí. Současně byla
zpracována a podána druhá žádost
o udělení akreditace programu na roky
2006–2008. V tomto roce také proběhla
konference zaměřená na dobrovolnickou službu v nemocnicích. Během těchto tří let se v programu zaregistrovalo
117 dobrovolníků.
Pozitivní zkušenost fungování Dobrovolnického programu v Masarykově
nemocnici byla inspirací pro jeho rozšíření i do dalších nemocnic v rámci Krajské zdravotní, a. s. K tomu došlo v roce
2009, kdy v nemocnicích (odštěpných
závodech) Teplice, Děčín, Most a Chomutov vznikly další dobrovolnické kanceláře.
V dalších letech (2010, 2011) se Dobrovolnický program KZ, a. s., dále rozvíjel,
reagoval na potřeby nemocnice, pacientů či dobrovolníků. Došlo k jasné definici
Dobrovolnického programu pro Krajskou
zdravotní, a. s., a její odštěpné závody.
Dále k restrukturalizaci dobrovolnických
kanceláří, vytvoření metodiky, vedení
a řízení dobrovolníků. Vytvoření porad-

ního výboru dobrovolnického programu
či stanovení dalších cílů a rozvoje programu. V té době byla v Masarykově nemocnici koordinátorem Andrea Sahulová.
Od roku 2012 dobrovolnická činnost
v Masarykově nemocnici nadále fungovala a funguje až dodnes. Počet dobrovolníků se měnil s jejich odchodem
a příchodem, stejně tak i míra jejich
zapojení na různých odděleních. Externí
koordinaci programu převzala Mgr. Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického
centra, v interní spolupráci se sociálním
poradcem Mgr. Josefem Kočím. V roce
2014 bylo ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem natočeno propagační
video, které je dodnes využíváno při
úvodním školení dobrovolníků.
Během roku 2018 byl program řízen
pouze externě, od roku 2019 v Masarykově nemocnici působí nový koordinátor
Luboš Čapek. Byla obnovena propagace
programu, získávání nových dobrovolníků a došlo k navázání na pozitivní přínos
této pomoci pacientům.

Koordinátoři. Zleva: Luboš Čapek, Anna Navrkalová, Petra Suchomelová, Marie Bertelová

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM
Jedna myšlenka říká, že když nic neděláte pro druhé, neděláte vlastně ani nic
pro sebe. Jinými slovy, pomoc druhým je
mnohdy pomoc i pro nás samotné. Myslím, že tuto myšlenku by potvrdil každý,
kdo kdy někomu pomáhal. Tedy upřímně, asi se najde pár výjimek, kdy tato
rovnice neplatila, ale určitě to není častý
případ. Neplatí to rozhodně o dobrovolnících v nemocnici, s kterými mám možnost spolupracovat a kteří mnohdy sami

spontánně tuto myšlenku vyjadřují.
V současnosti zde působí více jak
20 dobrovolníků, kteří chodí na různá
oddělení, jako jsou protetika, interna,
neurologie, psychiatrie, dětské či třeba
oddělení následné péče v Ryjicích. Jsou
mezi nimi i lidé, kteří zde působí několik
let. Někteří dokonce získali ocenění Křesadlo, které jim udělilo Dobrovolnické
centrum v Ústí nad Labem jako poděkování za jejich pomoc a službu lidem.
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ZKUŠENOSTI DOBROVOLNÍKŮ A PERSONÁLU

Autodráha v atriu Masarykovy nemocnice
Základem každé návštěvy je rozhovor,
blízkost a povzbuzení. Ale stejně tak je
možné spolu s pacientem jít na kávu
do atria či využít okolí nemocnice k procházce, pokud to možnosti a zdravotní
stav dovolí. Může se vám však stát, že
zde jako dobrovolníky potkáte Abbie,
Artíka či Kessy, pejsky z Blanenského
podhradí. I v naší nemocnici totiž funguje canisterapie, která přináší radost
a pomoc nejen pacientům, ale mnohdy
i personálu. Myslím, že jejich fotka potvrzuje, proč jsou tak oblíbení. K naší
radosti tu brzo budeme mít druhou skupinku pejsků, kteří nejsou tak velcí, ale
také dokáží nadchnout a přinést radost.
Dobrovolnictví v nemocnici je zde i pro
děti. Kromě rozhovorů je možné dětem
číst, hrát s nimi hry či něco vyrábět. To
ocení hlavně ty mladší, a ještě více děti,
jejichž rodiče bydlí dál, a tak je nemohou navštěvovat každý den. Rádi vítáme
i možnosti, kdy dětem přijde někdo zazpívat, či dokonce zahrát divadlo. Ať už
z řad dobrovolníků nebo ve spolupráci
s nějakou základní školou či pěveckým
souborem.
Pravidelné návštěvy pacientů jsou
hlavní, ale ne konečnou možností, jak
smysluplně vyplnit jejich čas či pobyt
v nemocnici pomyslně urychlit. Jsou-li
nápady, možnosti a cesty k uskutečnění,
probíhají zde i různé jednodenní akce.
Ty se mohou uskutečnit na oddělení, ale
spíše se k nim využívá atrium. Ve spolupráci s lidmi, uskupeními či spolky
zde probíhají koncerty či výstavy, akce
zaměřené na děti či akce s přesahem
další pomoci. A nesmím zapomenout
na Knihobudku, která se nachází v atriu,
a o kterou se také staráme.
Každý z nás může něco nabídnout. Určitě i vy. Pokud vás tato forma a možnost
pomoci zaujala, neváhejte nás kontaktovat.
Luboš Čapek, koordinátor
Dobrovolnického programu Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
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Do ústecké Masarykovy nemocnice docházím pomáhat od března letošního roku. To, že jsem se stala dobrovolnicí, mi dalo a dává mnoho
cenných zkušeností. Učím se lepší komunikaci s pacientem i s nemocničním personálem, učím se více pomáhat druhým lidem. Tím, že jsem byla
kdysi v podobně těžké situaci, mám blíže především k pacientům na rehabilitačním lůžkovém oddělení. Předávám tipy, rady a triky pro usnadnění jejich každodenního života. Snažím se vyplnit volný čas pacienta
povídáním na kávičce v atriu, předčítáním knihy, nebo si společně něco
zahrajeme. Jsem rozhodnutá v dobrovolnictví i nadále pokračovat. Vidím
vždy velmi milé a pozitivní ohlasy na to, co dělám.
Pavlína Česká, dobrovolnice

Dobrovolnicí jsem se stala před 6 lety, kdy jsem prožívala vážnou situaci
a trávila v nemocnici celé dny. Hodně jsem se musela naučit a pochopit,
což nebyl problém. K nemocným lidem mne přivádí moje srdíčko. Bez
toho by to nešlo. Věřte, že pacient to vycítí. Není to jen o čase, ale také
o tom přinést pacientovi psychickou úlevu, odreagovat ho od problémů
a povzbudit ho. Každý je nastavený jinak, což dobrovolník dopředu nikdy
neví, a tak musí vždy správně reagovat. To mi jde nějak samo. Naplňuje
mne, pokud vidím, že pacient je rád za vše, co mu pomůže. I mně se pak
odchází dobře a spokojeně. Tato oboustranná spokojenost je to nejkrásnější, a to mi dává sílu pokračovat. Mohu říct, že i personál je velmi vstřícný a ochotný, což je velmi důležité. Momentálně navštěvuji neurologii
a internu. Pomáhá mi zde i letitá zkušenost z jiných oddělení. Tato pomoc
má smysl a chci se jí nadále věnovat. A stejně tak budu ráda předávat
zkušenosti novým dobrovolníkům.
Hana Hornischerová, dobrovolnice

Dobrovolníci plní na našem oddělení svoji nezastupitelnou roli především u lůžek pacientů. Aktivně vyplňují a zpestřují pacientům jejich volný čas, například vozí pacienty ven, předčítají jim knihy, nosí časopisy,
ale také jim naslouchají a dělají společníka například v těžkých chvílích.
Dobrovolníci navštěvují zejména pacienty osamělé, dlouhodobě hospitalizované a těžce nemocné.
Pravidelně na našem oddělení probíhá velmi oblíbená canisterapie
a v období Vánoc bývá každoročně
ze strany dobrovolníků zajištěn vánoční program.
Dobrovolnická činnost je pro naše
oddělení velkým přínosem a je
vítána nejen pacienty, ale i personálem a rodinnými příslušníky
pacientů. Dobrovolnictví chápeme
jako nedílnou součást péče o pa
cienty. Velice si ceníme činnosti
dobrovolníků – lidí, kteří nezištně
věnují svůj volný čas a energii druhým lidem. Všem dobrovolníkům
děkujeme.
Kessy, Artík, Abbie z Blanenského
podhradí, dobrovolnice Lenka
Macháčková

Denisa Krčmaříková
zdravotně-sociální pracovnice
ONP Ryjice

www.kzcr.eu
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NEMOCNICE DĚČÍN
NÁZORY ZDRAVOTNÍKŮ NA DOBROVOLNICKOU ČINNOST

Oceněné dobrovolnice s koordinátorkou dobrovolníků Annou Navrkalovou
(uprostřed) a hlavní sestrou Nemocnice Děčín Mgr. Danuší Tomáškovou (vlevo)

Všech dobrovolníků, kteří dochází k nám do nemocnice, si nesmírně vážím. Oceňuji, že svůj volný čas nezištně, bez nároku na honorář tráví s pacienty a též se velkou měrou podílí na přípravě a organizaci pořádaných
akcí. Úsměv na tvářích všem vždy vykouzlí psí mazlíčci při canisterapii,
pacientům i personálu.
Všem našim dobrovolníkům, kteří bývají i pravidelně oceňováni na akci
Dobrovolník roku města Děčín, tímto velice děkuji za jejich pomoc a čas
věnovaný dobrovolnictví v naší nemocnici.
Mgr. Danuše Tomášková, hlavní sestra Nemocnice Děčín, o. z.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří podle mého názoru patří do nemocničního
týmu. Opakovaně s dobrovolníky spolupracujeme, na základě potřeb pacientů. Pravidelně na rehabilitačních lůžkách probíhá s účastí dobrovolníků canisterapie a muzikoterapie s doprovodnými činnostmi. Důležitou
roli mají dobrovolníci např. i při samotné návštěvě pacienta, kdy si s ním
jen popovídají. Při dnešních nárocích a vytíženosti zdravotnického personálu je milé, když máme v týmu někoho dalšího, kdo dobrovolně věnuje
svůj čas našim pacientům. Spolupráce si vážím a doufám, že bude i nadále pokračovat.
Kateřina Slavětínská, DiS., vrchní sestra
Rehabilitační oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Zaměstnanci neurologického oddělení hodnotí dobrovolnický program
kladně. Využíváme působení dobrovolnic, které docházejí dle stanoveného harmonogramu a věnují se klientům, ať už poslechem, vyprávěním,
zpěvem nebo četbou. Další aktivitou je canisterapie, která je vždy oživením pro celé oddělení, nejen pro klienty, ale i pro personál. V neposlední
řadě každý čtvrtek přichází za klienty kaplan, který jim dle zájmu nabízí
možnost rozhovoru. Po vzájemné domluvě lze uskutečnit návštěvu kaplana i individuálně v jinou dobu. Určitě milé jsou i návštěvy čerta, anděla
a Mikuláše, kteří se pravidelně 5. prosince objevují na oddělení a klientům předávají dárečky pro potěšení. Všem dobrovolníkům tímto za klienty i personál neurologického oddělení děkujeme a vážíme si jejich aktivit.
Pavlína Ledvinová, vrchní sestra
Neurologické oddělení Nemocnice Děčín, o. z.

Dobrovolník je člověk, který se svobodně rozhodl věnovat svůj čas, energii
a schopnosti ve prospěch druhého člověka a svou pomoc poskytuje bezplatně
(komentář jednoho z dobrovolníků mluví
za vše). „Tuto činnost nevykonávám vůbec zadarmo, dostávám zaplaceno víc,
než si zasloužím. Jediný úsměv trpícího
člověka je pro mě jak milion v bance.“
Dobrovolníci v děčínské nemocnici fungují již téměř 11 let.
Já, jako koordinátorka dobrovolníků, zde
působím od února 2018 a mám v týmu
přibližně 10 dobrovolníků. Lidí, kterých
si nesmírně vážím a o kterých by se mělo
mnohem víc mluvit a psát, protože si to
určitě zaslouží. „Dobrovolník netvoří peníze, ale zvyšuje hodnotu nemocnice.“
Čtyři naši dobrovolníci získali ocenění
na akci Dobrovolník roku, kterou pořádá
děčínská organizace Slunečnice, z.s.
Spolu s dobrovolníky se zapojujeme
do různých akcí, jako byl v loňském roce
dětský den konaný v areálu nemocnice,
který se opravdu hodně vyvedl. Také
jsme spolu s hlavní sestrou Mgr. Danuší Tomáškovou dne 12. 5. 2018 (Mezinárodní den ošetřovatelek) poděkovali
všem sestrám a ošetřovatelkám přáníčky, která vyráběly děti ze ZŠ Jílové a KZŠ
Nativity.
Další akcí byla výroba vánočních věnečků, které jsme pak roznášeli po všech
odděleních nemocnice, abychom jim
na oddělení navodili vánoční atmosféru
a poděkovali za jejich odvedenou práci.
Pravidelně se pořádá Mikulášská nadílka pro děti z dětského oddělení i dospělé pacienty.
Letos jsem spolu s dobrovolníky opět
oslovila dvě děčínské základní školy
(KZŠ Nativity a ZŠ Jílové), se kterými spolupracujeme, aby děti vytvořily obrázky
pro oddělení ARO, které pak budou instalovány na strop, aby se ležící pacienti
měli možnost dívat na něco hezkého.
Tímto bych jim chtěla moc poděkovat.
Obrázky jsou nádherné.
Také jsme se zapojili do projektu organizace Celé Česko čte dětem, která ve spolupráci s Komerční bankou uspořádala
sbírku dětských knih. Darované knihy
jsme předali dětskému oddělení naší
nemocnice.
Chystáme ještě ve spolupráci s hlavní
sestrou Mgr. Danuší Tomáškovou zábavnou akci pro děti zaměstnanců a malé
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POHLED ZDRAVOTNÍKŮ
NA DOBROVOLNICTVÍ

Snímek z akce Celé Česko čte dětem

Dobrovolnice Kateřina Burešová se psy
canisterapeutky Bc. Yvety Fišerové

pacienty 1. ročník piknikování v areálu
nemocnice, kde vystoupí loutkové divadlo Krajánek a pro děti jsou připraveny
různé zábavné aktivity.

velmi osvědčilo. Pacienti si dojdou nebo
jsou dovezeni do společenské místnosti, kde mohou poslouchat příjemnou
hudbu, popovídat si, vyrábět a malovat.

Dobrovolníci dochází na oddělení chirurgie, ARO, neurologie, interny, rehabilitace a dětské.

Ve svém týmu mám také canisterapeutku paní Bc. Yvetu Fišerovou, která dochází se svými pejsky Rockym a Ronnym
za pacienty na oddělení rehabilitace
a neurologie (získala hlavní cenu na akci
Dobrovolník roku 2018).

Dobrovolníci chodí na tato oddělení
za pacienty a zpříjemňují jim pobyt například povídáním, předčítáním, nasloucháním a různými výtvarnými či hudebními aktivitami. Na oddělení rehabilitace
pořádáme hudební dopoledne, které se

Anna Navrkalová
koordinátorka Dobrovolnického
programu Nemocnice Děčín, o. z.

NEMOCNICE MOST
V současnosti funguje v každém z odštěpných závodů koordinátor/ka dobrovolníků. Dobrovolníci jsou angažováni především v psychosociální oblasti.
Posláním dobrovolnického programu
je vnášet do nemocnice více lidského
kontaktu, přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůž-

kových odděleních, vyplňovat volný čas
nemocného a motivovat jej. Posilovat
duševní pohodu pacienta a jeho postoj
k aktivní spolupráci na uzdravení, pomáhat překlenout náročné chvíle a přispět
k lepšímu průběhu a efektu léčby. Napomáhat dětem, dospělým i starým lidem
k překonání doby, kterou tráví v nemoc-

Dobrovolnice na břišní tance
dochází dle svých časových
možností. Pacientky jsou vždy
rády a aktivitu si pochvalují.
Docházela k nám i paní na jógu.
Té se účastnili ženy i muži.
Mnozí se s tímto cvičením setkali poprvé. Tyto aktivity probíhají v tělocvičně v prostorách
ergoterapie, proto dobrovolnice spolupracují hlavně s naším
ergoterapeutem. Práci dobrovolnic na našem oddělení hodnotím jako velmi přínosnou.
Lenka Tichá, vrchní sestra
Psychiatrické oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Dobrovolnictví, tj. návštěva
dobrovolnic, má na 1. interním
oddělení několikaletou tradici.
Zejména ženy – pacientky si
dobrovolnice oblíbily. V současné době pravidelně jednou
týdně dochází na oddělení
paní Opatřilová. Stejně jako
s canisterapií (návštěvou psů
terapeutů) máme větší úspěch
s dobrovolnictvím na ženské
stanici. Dobrovolnictví vnímáme jako součást sociální rehabilitace, je nedílnou součástí
komplexní péče o pacienta.
Návštěvu vyhledávají většinou
starší pacientky. Pacientky se
svěřují s osobním trápením,
zavzpomínají na své blízké,
někdy se do hovoru zapojí celý
pokoj. Dobrovolnice někdy
suplují návštěvu blízké osoby
zejména u osamoceně žijících
pacientek, za kterými nedochází návštěva. Informace získané
během rozhovoru podléhají
mlčenlivosti a jsou důvěrné.
Za dobu dobrovolnictví jsme
ještě neměli návštěvu muže
– dobrovolníka.
Mgr. Hana Nedělková
vrchní sestra, Interní oddělení
Nemocnice Most, o. z.

Dobrovolníci dělají pacientům radost i u příležitosti různých svátků, třeba na Velikonoce
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KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.
nici. Činnost dobrovolníka nenarušuje
léčebný režim a provoz nemocnice, ale
doplňuje práci odborného personálu
tam, kde je to možné.
Dobrovolnický
program
funguje
v KZ, a. s. – Nemocnici Most, o. z.,
od února 2009. Rok 2010 byl označen
rokem stabilizace dobrovolnického programu v mostecké nemocnici, a to pod
vedením hlavní sestry Marcely Šárové
a koordinátorky dobrovolníků Bc. Daniely Kováčové. V současné době disponujeme 11 dobrovolníky pro pravidelnou
činnost a 10 dobrovolníky na jednorázové akce. Jednorázové akce se týkají
zejména návštěv pacientů v době Velikonoc, na Den dětí a v období Vánoc,
zejména na Mikuláše. Spolupracujeme
s interním oddělením, chirurgií, ortopedií, neurologií, psychiatrií a s oddělením
NIP (následná intenzivní péče). V rámci
jednorázových akcí zavítáme i na dětské
oddělení.
Dodržujeme bezpečnost dle metodiky,
a to již v prvopočátku při výběru dobrovolníků. Zajišťujeme vstupní školení, požadujeme výpis z rejstříku trestů a uzavíráme dohodu o dobrovolnické činnosti
včetně pojištění. Pořádáme pravidelné
supervize.
Dobrovolníci pacientům pomáhají zlepšit psychosociální podmínky. Ulehčují
a pomáhají zkrátit čas hospitalizace,
většinou prostřednictvím rozhovoru,

FIREMNÍ DEN DOBROVOLNICTVÍ V NEMOCNICI MOST, o. z.
Jednou z největších a nejúspěšnějších akcí v rámci firemní kultury je dobrovolnický den. K firemnímu dobrovolnictví se Magistrát města Most poprvé
připojil v roce 2015 a tím odstartoval novou tradici, ve které úspěšně pokračuje i v dalších letech. Každý rok je stanoven jeden den, v rámci kterého umožňuje magistrát svým zaměstnancům a zaměstnankyním ojedinělou
možnost osobního a profesního rozvoje. Úředníci mají možnost odpočinout
si od pracovního stereotypu, poznat své kolegy z jiné stránky, vyzkoušet si
své znalosti a dovednosti v jiném a často velmi odlišném prostředí, ale hlavně pomoci na těch správných místech a těm, kteří to nejvíc potřebují.
Dne 13. 9. 2019 se uskutečnila návštěva z Magistrátu města Most v rámci
akce Firemní den dobrovolnictví v Nemocnici Most, o. z., do kterého bylo zapojeno naše dobrovolnické centrum. Tento den k nám dorazily dvě dobrovolnice paní Ivana a paní Šárka. Ve své každodenní pracovní činnosti komunikují s klienty, takže navázat komunikaci s pacienty bylo naprosto spontánní
a přirozené. Akce se zúčastnila i zkušená dobrovolnice Helenka z řad našich
dobrovolníků. Než jsme se vydaly na oddělení, musely být dobrovolnice řádně proškoleny a seznámeny s činnostmi dobrovolníků v nemocničním prostředí. Navštívily jsme chirurgické a interní oddělení. Dobrovolnice byly velmi
milé a vstřícné. S pacienty si hezky popovídaly a zpříjemnily jim čas hospitalizace. Na závěr akce jsme společně pohovořily o svých dojmech z dobrovolnické činnosti. Bylo to velmi příjemné dopoledne, při kterém bylo zajištěno
i občerstvení. Akci hodnotím jako velice přínosnou jak pro pacienty, tak pro
zaměstnance Magistrátu města Most.
Marie Bertelová, DiS.
někdy i předčítáním knih, canisterapií,
poslechem hudby nebo tancem. Konkrétně na psychiatrickém oddělení cvičí
jedna z našich dobrovolnic břišní tance
a na interní oddělení dochází dobrovolnice s pejsky v rámci canisterapie.

Dobrovolníků si velmi ceníme, protože
věnují svůj volný čas, aby jiným lidem
pomohli a udělali radost.

máme v chomutovské nemocnici registrováno osm stálých dobrovolníků.
Těmto lidem patří díky a obdiv všech
ostatních. Myslím, že všichni budou
souhlasit, když řeknu, že dnešní doba

je velice uspěchaná a těch, kteří si i přes
to dokážou najít čas na ty, kteří to potřebují, je bohužel stále velice málo. A tím
nemyslím jen naše zařízení nebo město.

Marie Bertelová, DiS.
koordinátorka Dobrovolnického
programu Nemocnice Most, o. z.

NEMOCNICE CHOMUTOV
V naší chomutovské nemocnici funguje dobrovolnický program již od roku
2010, pod vedením Mgr. Anny Marie
Malé a ve spolupráci s Dobrovolnickým
centrem Ústí nad Labem. Momentálně

Chomutovskou nemocnicí prošlo mnoho dobrovolníků, značná část z nich byli studenti

Za 9 let fungování programu prošlo chomutovskou nemocnicí mnoho dobrovolníků, značná část z nich byli studenti
středních škol – nejčastěji střední zdravotnické školy, gymnázií a střední průmyslové školy.
Vznikl nespočet úžasných akcí od pomoci zvelebovat areál nemocničního
zařízení přes zpěv určený klientům oddělení následné péče až po canisterapii
(terapie pomocí psů), která je ale bohužel v současné době pozastavena, jelikož pejsek, který přinášel radost mnoha lidem, zemřel. Hledáme způsob, jak
v programu opět pokračovat, věřím, že
to nepotrvá příliš dlouho. Jelikož přínos
této terapie je jedním slovem – ÚŽASNÝ.
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DOBROVOLNICKÝ PROGRAM
Mezi zdravotníky je činnost dobrovolníků nesmírně vážená a ctěná. Každý by
jistě mohl napsat mnoho stránek o tom,
jak dobrovolníci pomáhají a prospívají
klientům. Za všechny to krátce popsala
Mgr. Lenka Splitková, DiS., vrchní sestra
ONP Chomutov, kam dobrovolníci docházejí již dlouhá léta: „Návštěvy dobro-

volníků na oddělení následné péče považuji za velký přínos pro naše pacienty
z hlediska nově navazovaných a často
přetrvávajících sociálních vztahů. Umožňují jim příjemně strávit a vyplnit čas
pobytu na oddělení, přečtou knihu, přinesou ‚novinky z venku‘, prostě si jen
tak společně s pacienty popovídají nebo

zavzpomínají. Mnohdy jsou jedinými návštěvami pacientů, kteří buď příbuzné
již nemají, nebo žijí daleko. Dobrovolník
netvoří peníze, ale zvyšuje hodnotu nemocnice.“
Jan Bukovický
koordinátor Dobrovolnického programu
Nemocnice Chomutov, o. z.

NEMOCNICE TEPLICE
Myšlenka dobrovolnictví sahá do roku
2009, ovšem opravdová dobrovolnická činnost začala až s příchodem Jany
Obermannové, DiS., které se během
dvou let podařilo vybudovat zázemí pro
dobrovolníky, výtvarné dílny, prezentovat dobrovolnickou činnost ve školách,
proběhlo několik charitativních koncertů v kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí. Dále pomoc při zajišťování zázemí během charitativního běhu
pro teplickou nemocnici, které pořádá
Biskupské gymnázium, Základní škola
a Mateřská škola v Bohosudově. A začalo již trvale docházet několik dobrovolníků.
Dobrovolníci nyní pravidelně organizují
v nemocnici různé velikonoční a vánoční
akce, Mikulášské nadílky nebo koncerty.
Do našeho dobrovolnického týmu patří
také canisterapeutka Kateřina Šalé, která chodí pravidelně na některá oddělení
se svými pejsky Dayem a Callou.
Aktuálně je v teplické nemocnici 16 dobrovolníků. Z toho jedna dobrovolnice
působí v dětském rehabilitačním stacionáři na odloučeném pracovišti naší nemocnice. Dobrovolníci docházejí během
roku pravidelně, každý dobrovolník alespoň 1x týdně, většinou na obě stanice
ONP.

Dobrovolnice se psy v Nemocnici Teplice
Podle ohlasů pacientů a personálu jsou
naše návštěvy vítané a potřebné. Pacienti nejvíce oceňují naši dobrou náladu,
milé slovo, úsměv anebo rozhovor.
Snažíme se navštěvovat hlavně ty pacienty, kteří nikoho nemají a potěšit je
krátkou návštěvou (pokud jsme vítáni).
Během roku se snažíme střídat tak, aby
každý den byl alespoň jeden z dobrovolníků na oddělení. Máme rozdělené
služby a dny, kdy dobrovolníci chodí
buď dopoledne nebo odpoledne, podle
toho, jak mají čas.
My, jako dobrovolnice a dobrovolníci,
zažíváme velkou radost, když se na nás

POSLÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Funkcí, nebo spíše posláním dobrovolníků, je především psychická pomoc a podpora dlouhodobě nemocným nebo lidem, kteří na tom nejsou
po psychické stránce nejlépe, ať už vinou nemoci, vytržením ze známého prostředí nebo absencí rodinných příslušníků. Dobrovolníci dělají
to, co ošetřovatelský personál z časových důvodů nemůže. Hrají s lidmi
v nemocničním zařízení různé hry, čtou společně knihy, věnují se ručním
pracím, například malování či výrobě drobných předmětů. Jdou společně
na procházku do zahrady, nebo si prostě jen povídají a vyslechnou životní příběhy a zkušenosti.

Pacienti nejvíce oceňují dobrou náladu
lidé obracejí se svými smutky a hledají u nás nějakou podporu a my jim ji
můžeme poskytnout. Víme, že ten čas
na lůžku je opravdu dlouhý a každá návštěva a slovo potěší, pokud si to dotyčný přeje. Jsou i lidé, kteří si návštěvu
nepřejí, i to respektujeme. Ale většinou
jsou lidé rádi, že se mohou svěřit, vyprávět o svém mládí, co zažívají nyní nebo
dříve, nač se těší, co mají rádi. Někteří
chtějí vzít za ruku, pohladit, dát napít
a podobně.
Budu ráda, když i nadále se naše řady
budou rozšiřovat a lidí (laiků) ochotných
věnovat svůj čas potřebným bude více.
Petra Suchomelová
koordinátorka Dobrovolnického
programu Nemocnice Teplice, o. z.

DOBROVOLNICTVÍ
V ZAHRANIČÍ
Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních má dlouhou tradici jak v západoevropských zemích, tak například v USA,
kde je zapojení dobrovolnické laické pomoci do systému zdravotní péče běžné
a dobrovolnická činnost v této oblasti je
považována za prestižní.

Redakce děkuje všem autorům za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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