„Radosti i strasti“ v životě a práci zdravotních sester i vedoucích pracovníků agentur
domácí péče
Tak by se mohlo nazývat jarní setkání čtyř agentur, které pokrývají zdravotní služby tzv.
domácí zdravotní péči (DP) v domácnostech pacientů bývalého okresu Mladá Boleslav.
Sestry DP při MěCKP Benátky n/J. pozvaly ostatní agentury k setkání, které se mělo
uskutečnit v prostorách Městského centra. Všichni oslovení přislíbili svou účast a tak 19. 3.
2015 v předvečer prvních jarních dní jsme se sešli v naší keramické dílně. Dílnička působí
velmi příjemným a přátelským dojmem. O její vybavení a útulnost se postarala naše sociální a
aktivizační pracovnice Monika Megličová.
Zmínila jsem, že setkání se zúčastnili čtyři poskytovatelé domácí zdravotní péče regionu
Mladá Boleslav. Za oblastní nemocnici Mladá Boleslav dorazily vrchní sestra DP a její
zástupkyně, za Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu Mladá Boleslav, která je
pobočkou Charitní diecéze Litoměřice, přijela vedoucí této pobočky, za Malyru Mnichovo
Hradiště (Domácí zdravotní péče a fyzioterapie) dorazily dvě pracovnice zařízení a za
MěCKP Benátky n/J. se účastnily sestřičky DP a Bc. Emílie Kalová (ředitelka).
Ta nejprve všechny seznámila s naší organizací, všemi jejími službami, personálním složením
a působností terénních služeb v oblasti Benátecka.
Toto seznámení trvalo téměř hodinu, neboť na každou informaci následovala otázka či zájem
ze stran zúčastněných na naší činnost. Všechny velmi pozitivně ohodnotily propojenost a
spolupráci zdravotních sester DP a pracovnic pečovatelské službě v domácnostech klientů.
Následně pak návaznost na pobytové služby našeho zařízení (Odlehčovací služby, Domov pro
seniory) a ambulantní denní stacionář.
Z úst pracovnice agentury Malyra Mnichovo Hradiště jsme se dozvěděly příjemnou
informaci, že ve středisku Veselí u Mnichova Hradiště se buduje Dům s pečovatelskou
službou. Zatím bude zařízení poskytovat ubytování pro osm lidí. V budoucnu počítají se
zprovozněním druhého podlaží a budou moci tak navýšit počet bytů.
Vrchní sestra domácí péče nemocnice Mladá Boleslav, kromě poutavého vyprávění svých
historek spojených s její prací vrchní sestry a předsedkyně odborového svazu při nemocnici,
nám sdělila informaci, která nejen pro mě byla velmi potěšující. V dohledné době by totiž
měla být v LDN Na Celně zřízena lůžka paliativní péče. A to mě jako sestru DP velmi
potěšilo, neboť v naší oblasti či dokonce okrese (nejbližší hospic je v Litoměřicích)
nenajdeme zařízení s lůžky a především prostředím a personálem, které by poskytlo
umírajícím nebolestivý a důstojný odchod ze života.
I přes tyto příznivé zprávy jsme se shodly, že lůžek poskytujících péči starším, zdravotně
nemocným a nesoběstačným občanům je stále nedostatek.
Já jako sestra domácí zdravotní péče pracuji v provozu již 17 let. Za tuto dobu jsem se setkala
s rodinami, dle mého názoru ideálními, fungujícími a generačně stmelenými, jejichž přáním
je, aby umírající rodinný příslušní trávil své poslední chvíle života doma společně s rodinou.
Nabízí se možnost pomoci rodině a umírajícímu v této těžké chvíli. Zajistit však
ošetřovatelskou, zdravotnickou a paliativní pomoc celých 24 hodin, není zatím v našich
možnostech. Cesta k realizaci není příliš jednoduchá, přesto je našim cílem do budoucna
zajistit všem potřebným domácí hospicovou péči.
Abychom při našem setkání trochu odlehčily některé tíživé situace z naší praxe, neopomněly
jsme vložit několik veselých příhod a perliček z naší práce i z našeho běžného života.
Čas rychle utíkal. Hovořily, diskutovaly i smály bychom se třeba do pozdních hodin.
Jenže na nás čekaly další povinnosti, naše rodiny a naši přátelé a tak jsme se společně usnesly,
že nezůstaneme jen při jarním setkání, že vše a jistě mnoho nového prodiskutujeme při
podzimním setkání. Pozvání jsme přijaly od vedoucí pracovnice CHOPS Mladá Boleslav.
Již dnes se na všechny těšíme.

Závěrem jsme si popřály hodně zdraví, elánu, sportovní vytrvalosti a houževnatosti pro
snadnější překonávání překážek nám do cesty stavěných, ale především spokojené a
usměvavé pacienty neboť takový pacient je pro nás tou největší odměnou.
Rysková Marta, zdravotní sestra

