Wolontariat Hospicyjny

Dyżur informacyjny

Dyżur informacyjny w Hospicjum św. Łazarza dla osób zainteresowanych
informacjami na temat opieki domowej nad chorymi przewlekle.

TPCh Hospicjum św. Łazarza pragnie zaprosić członków rodzin opiekujących
się przewlekle chorymi lub osoby zainteresowane uzyskaniem informacji
na temat powyżej opieki w każdą czwartą środę miesiąca w godzinach od
15.00 do 18.00 do Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej 17 w
Krakowie. Termin najbliższego dyżuru - środa 25 stycznia 2012 roku.

Prowadząc od 1 października &ndash; 31 grudnia 2011 roku projekt &bdquo;Wolontariusz
Hospicjum Domowego&rdquo; dofinansowywany przez Wojewodę Małopolskiego w
nowohuckich parafiach Miłosierdzia Bożego na Wzgórzach Krzesławickich,
św. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach i św. Józefa na os. Kalinowym
mieliśmy możliwość poznania problemów z jakimi borykają się rodziny,
opiekujące się przewlekle chorymi czy osobami będącymi u kresu życia. W
trakcie trzech miesięcy zostały w powyższych parafiach przeprowadzone
12-godzinne szkolenia na temat opieki długoterminowej i opieki
hospicyjnej, które uczestnicy ocenili jako bardzo przydatne w
sprawowanej domowej opiece. Podczas szkolenia poruszane były następujące
zagadnienia: specyfika potrzeb i problemów oraz możliwości pomocy i
organizacja opieki u terminalnie i nieuleczalnie chorych, zaburzenia
psychiczne, które mogą występować w terminalnej fazie nieuleczalnej
choroby, towarzyszenie chorym - podstawy nawiązywania i budowania
kontaktu z chorym i opiekunem, pielęgnacja: utrzymanie higieny, kąpiel w
łazience, kąpiel w łóżku, toaleta jamy ustnej, zmiana bielizny
pościelowej, wymiana pieluchomajtek, karmienie i dopajanie, usprawnianie
chorych, w tym pomoc we wstawaniu z łóżka, przesadzanie na wózek,
asystowanie w chodzeniu, dostosowanie otoczenia do potrzeb osoby chorej i
niepełnosprawnej, profilaktyka odleżyn, gdy bliski odchodzi &ndash;
towarzyszenie umierającym, wspieranie rodzin w okresie żałoby oraz
podstawowe wiadomości o organizacji wolontariatu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy na wspólnym spotkaniu wyrazili swoje
opinie na temat potrzeby otrzymania wsparcia w opiece domowej nad
chorym oraz przedyskutowali możliwość organizacji zespołu niosącego taką
pomoc przy parafii &ndash; na podstawie propozycji modelu działania zespołu
parafialnego, który został wypracowany podczas realizacji projektu.
(model zespołu opieki parafialnej &ndash; www.hospicjum.krakow.pl). Kilka osób
wyraziło również chęć włączenia się w wolontariat hospicyjny i zostanie
wolontariuszem Hospicjum św. Łazarza.

W dobie trudnych przemian zachodzących w służbie zdrowia i prywatyzacji
opieki pracownicy i wolontariusze, poznając z jakim trudnościami
borykają się opiekunowie, otaczający opieką swych bliskich,
nieuleczalnie chorych, mając doświadczenie w sprawowaniu opieki domowej
pragną przyjść z pomocą.

http://www.wolontariat.hospicjum.pl
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Inicjatywa dyżuru powstała jako wynik realizacji projektu
&bdquo;Wolontariusz Hospicjum Domowego&rdquo; realizowanego przy wsparciu Wojewody
Małopolskiego w 2011 r.
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