
Slovo ředitelky 

Co nás čeká v červnu...  Čtěte dál ... 

Milí přátelé,
poslední květnovou středu proběhla v Ostra-
vě tradiční diecézní pouť Charit. Zpravidla se 
této akce vždy účastní několik zaměstnanců 
a klientů i z naší Charity a v loňském roce 
jsme se dokonce podíleli na jejím pořádání. 
Mimořádná opatření v naší zemi však ovliv-
nila celou letošní podobu pouti – změnilo  se 
místo, způsob i počet účastníků. A tak jsem se 
putování za podstatou charitní práce účastni-
la pouze já. Poutní mši svatou sloužil Otec 
biskup Martin David, který kromě povzbudi-
vých slov poděkoval všem „chariťákům“ za 
obětavou práci, a to nejen v časech korona-
viru. Díky televizi NOE měli také všichni, kteří 
museli pro tentokrát zůstat doma, jedinečnou 
příležitost propojit se s námi prostřednictvím 
televizních obrazovek. I když to nebylo vidět, 
věděli jsme o sobě a mysleli na sebe. Už teď 
určitě všichni doufáme, že se příští rok sejde-
me společně ve Strahovicích, tak jak to bylo 
plánováno na letošek.   
V tyto dny mám také velkou radost z rozvol-
ňování vládních opatření, která mají dopad i 
do našich služeb. Těší mě v této souvislosti 
především dvě. První z nich je umožnění ná-
vštěv v domovech pro seniory. Klienti se již 
těšili na své blízké a stejně tak rodiny na ně. 
Pořád sice musíme všichni dodržovat různá 
hygienická opatření, ale již nic nebrání osob-
nímu setkávání. Pomalu se v tomto ohledu 
začínáme v domovech vracet do normální-
ho života. A díky dalšímu opatření můžeme 
také  otevřít náš Denní stacionář Šimon. Po 
více než dvouměsíčním odloučení se klienti 
i zaměstnanci na sebe již moc těší. Ztichlé 
prostory se tak znovu zaplňují 
běžným provozem. 
Přeji Vám klidné červnové dny.

Helena 
PASCHKEOVÁ
ředitelka

Konečně otevřeno!
Dva měsíce utekly od doby, kdy se 
Denní stacionář Šimon uzavřel kvů-
li pandemii koronaviru. Konečně ale 
přišla skvělá zpráva pro všechny uži-
vatele a zaměstnance stacionáře – je 
zase otevřeno!
Vypjatá situace kolem koronaviru se ko-
nečně začala lepšit, uvolnila se bezpeč-
nostní opatření a uživatelé se tak mohou 
opět těšit na pravidelné návštěvy svého 
oblíbeného stacionáře. „Většina opatrov-
níků a uživatelů se na otevření provozu 
těšila. Opatrovníci jsou rádi, že jejich děti 
mohou opět využívat našich služeb, a že 
je to za nimi. Pro všechny to bylo období 
dlouhé a náročné,“ říká vedoucí Denního 
stacionáře Šimon Marta Nosková a dodá-
vá: „Někteří takový náhlý výpadek služby 
bez varování přirovnali k tomu, jako když 
člověk odejde do důchodu. Nevěděli, co 
se společným časem, měli často domácí 
ponorku. Uživatelům se stýskalo po ko-
lektivu a po naplánovaných akcích.“
A nestýskalo se jen uživatelům, ale i za-
městnancům. Ti čas bez uživatelů využili 
k tomu, aby pomáhali druhým. Jako jedni 
z prvních začali šít roušky, kterých za ne-

celý měsíc ušili více než tisíc. Jakmile bylo 
roušek dostatek, některé pracovnice jez-
dily vypomáhat na domovy ve Vidnavě. A 
Petr Šalplachta, mimochodem jediný muž 
v personálu stacionáře, jezdil vypomáhat 
do Vývařovny AVE. „Děkujeme za příleži-
tost pracovat u vás, bylo to fajn,“ vzkazují 
do Vidnavy.
Teď už je snad ale tento zvláštní čas de-
finitivně za námi a vše se může vrátit do 
normálních kolejí. I když ještě ne tak úpl-
ně. Nadále budou totiž platit zvýšená hy-
gienická opatření. I přesto se ale můžou 
těšit na jejich obvyklé oblíbené aktivity a 
nadcházející akce. Jednou z těchto akcí, 
na kterou se před uzavřením ve staci-
onáři připravovali, byla Divadelní žat-
va v Divadle Petra Bezruče v Jeseníku. 
Uživatelé zde měli vystoupit s divadelní 
hrou „O léčivé vodě“. Akce byla sice zru-
šena, divadelní představení ale budou 
ve stacionáři trénovat i nadále a může-
me se těšit, že jej zahrají třeba v našich 
domovech nebo u nějaké jiné příležitosti.  
Jsme nesmírně rádi, že se situace obrací 
k lepšímu a v našem stacionáři bude opět 
rušno a veselo.
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● Nacvičování divadelního představení v Denním stacionáři Šimon. 

● Společný oheň u rybníka S klienty Domova pokojného stáří sv. Františka.

● Již tradiční hra Bingo! v Domově pokojného stáří sv. Hedviky.

● Procházky v parku ve Vlčicích s klienty Domova pokojného stáří sv. Františka.

● Oslava Dne otců v Domově pokojného stáří sv. Hedviky.
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Lze to vidět i pozitivně

Obnovujeme vozový park

Koronavirová pandemie ovlivnila životy našich zaměstnanců na domovech i v te-
rénu. Všemožná nařízení a bezpečnostní opatření, snaha o maximální bezpečí kli-
entů a zaměstnanců – celá tato situace a její dopady nám zkomplikovaly život. Ale 
stejně jako jinde, i tady platí, že všechno zlé může být k něčemu dobré.

V Charitě Jeseník řešíme každoročně obnovu vozového parku. Automobily po-
třebují jak pracovnice v terénu, které jezdí za svými klienty a pacienty, tak i za-
městnanci na střediscích. Letos se na jaře podařilo získat dvě nové Dacie a do-
konce i novou Škodu Octavii.

vedoucí domovů ve Vidnavě Jaroslava Švecová 
a dodává: „Největším zážitkem v pozitivním slova 
smyslu pro mě bylo zjištění, že přes všechna ne-
dorozumění a drobné neshody jsme tým a doká-
žeme táhnout pomyslně za jeden provaz. Dokáza-
li jsme si, že každý člen je platný, že se doplňujeme 
a dokážeme si pomoci. Když o něco důležitého 
jde, tak jsou tytam problémy všedních dnů.“

To, že se v této době ukázaly na lidech ty nej-
lepší vlastnosti, dokázali i zaměstnanci Denního 
stacionáře Šimon. V době uzavření stacionáře 
jezdili vypomáhat do domovů ve Vidnavě a do 
Vývařovny AVE. „Byla to pro nás nová zkušenost 
a rozšířili jsme si obzory. Navíc jsme našly nové 
kamarády a kamarádky. Všichni k nám byli vel-
mi milí a pomohli nám začlenit se do kolektivu. 
Určitě to pomůže další spolupráci mezi našimi 
středisky. Už se těšíme, až zase navštívíme kli-
enty, kolegy a kolegyně ve Vidnavě,“ říkají Edita 
Koriťáková a Martina Novotná z Denního stacio-
náře Šimon.
Když už se ale bavíme o těch dobrých lidských 
vlastnostech, nesmíme zapomínat na naše pra-
covnice v terénu. Ani těm se tato složitá situace 
nevyhla. Ba naopak, měly daleko více práce. 
Navýšil se jim počet klientů a navíc jim věnova-
ly větší péči, jelikož klienti často zůstavali sami, 
odloučení od svých blízkých a toužili po lidském 
kontaktu. Pro naše zdravotní sestry a pečovatel-
ky v terénu bylo toto období velkou zkouškou, se 
kterou si bravurně poradily. Vedoucí Charitní pe-
čovatelské služby Hana Netopilová k tomu říká: 
„Pozitivně vnímám to, že se mi podařilo sestavit 
tým děvčat, které jsou nejen výborné pečova-
telky, ale i lidé, na které se mohu spolehnout i 
v době, kdy bude nouzový stav ukončen.“
I když budeme na tuto dobu vzpomínat jako na 
nešťastnou nebo smutnou, nezapomínejme, že 
jsme díky ní našli třeba nové přátele, nebo že 
jsme u lidí uviděli ty skvělé vlastnosti, kterých by-
chom si normálně třeba ani nevšimli.

Dvě ze tří nových aut budou využívat zdravotní se-
stry Domácí zdravotní péče. Novou Octavii bude 
s největší pravděpodobností řídit vedoucí Radka 
Trunečková, která má již s řízením moderních Ško-
dovek své zkušenosti. Za toto auto vděčíme granto-
vému programu Škoda Auto – Mobilita. Druhé auto 
určené pro zdravotní sestry je Dacia Sandero. Tento 

● V roce 2012 se v Domově pokojné-
ho stáří sv. Františka konal 2. ročník turnaje 
v minigolfu. Kromě našich klientů se zú-
častnili i senioři z Domova důchodců v Ko-
bylé a Domova pro seniory v Javorníku.

● V roce 2014 se uživatelé Denního 
stacionáře Šimon zúčastnili akce Miku-
lovický Škrpál 2014, který již tradičně 
pořádal Divadelní soubor KANTOŘI. 

Ano, doba koronavirová přinesla obavy, paniku, 
strach, ale také pozitiva. U zaměstnanců v přímé 
péči vypluly na povrch ty nejlepší vlastnosti – ohle-
duplnost, empatie, odpovědnost, píle a taky kreati-
vita. „Ve chvílích, kdy jsem si říkala, to nepůjde vy-
myslet a zajistit, tak se vždy našlo řešení. Někdo se 
nabídl, dali jsme hlavy dohromady a neutuchající 
snaha ochránit naše uživatele byla úspěšná,“ říká 

automobil jsme zakoupili díky finančnímu příspěvku 
Nadace Agrofert a jejího programu Podpora domá-
cí hospicové péče. A díky finanční podpoře z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
prostřednictvím MAS Vincenze Priessnitze pro Je-
senicko jsme pořídili novou Dacii Dokker, která bude 
sloužit zaměstnancům Denního stacionáře Šimon.

Den Matek
Na našich domovech ve Vidnavě  osla-
vili Den matek. Klienti napekli linecká 
srdíčka, muži vyrobili dárkové balíčky a 
domovy si vyzdobili květinami. Pro dámy 
připravily pracovnice speciální program 
– aromaterapii, masáže, muzikoterapii 
nebo hudební odpoledne na zahradě. 
Prostě se snažili udělat tento den ženám 
co nejpříjemnější.  
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O smyslové aktivizaci

Na podzim loňského roku absolvovalo sedm zaměstnanců Domova pokojného 
stáří sv. Františka kurz Smyslové aktivizace. Od té doby každý z těchto zaměst-
nanců alespoň jednou až dvakrát do měsíce připraví a uskuteční skupinovou 
nebo individuální smyslovou aktivizaci. 

V květnu slavili v Domově pokojného stáří sv. Hedviky a v Charitním domě sv. Anež-
ky Den matek, a aby to pánům nebylo líto, chystají oslavu Dne otců, který připadá na 
21. června. Jak už je u našich pečovatelek zvykem, nespokojily se jen s obyčejnou 
oslavou, ale připravují pro klienty i něco navíc – turnaj v kuželkách.

dostatek času popovídat si na určité téma, 
prožít něco příjemného, ale i čas se lépe 
vzájemně poznat a naslouchat si. 
Jako příklad uvedeme individuální smyslo-
vou aktivizaci s paní K. „Bylinková koupel 
rukou“. Paní K. je imobilní, téměř nevidí, 
není již orientovaná, proto i smyslová ak-
tivizace musela být přizpůsobena jejím 

možnostem. Pečovatelka nejprve paní K. 
přivítala, poté jí nabídla k přičichnutí různé 
vůně. Ptala se, zda je poznává, jestli se jí 
něco vybaví. Ponořila její ruce do teplé 
vody a nakapala do vody vůni, která paní 
K. nejvíce zaujala. Do ruky jí vložila mýdlo a 
poprosila ji, aby si namydlila ruce. Po umytí 
osušila paní K. ruce jemně ručníkem. Poté 
jí do rukou vtírala bylinkový krém a masí-
rovala jemně ruce. Přitom se ptala, co cítí, 
zda je to příjemné. Největším oceněním 
bylo, když paní, která velmi málo komuni-
kuje, po masáži rukou řekla: „Ještě.“ Byla to 
známka toho, že jí tato jednoduchá aktivita 
byla příjemná. Prožila chvíle klidu, vůní, do-
tyků a soustředěné pozornosti.
Jedna ze skupinových aktivizací pro dva 
klienty byla na téma „Kazeta na šití“. Smy-
slem této aktivizace bylo vzájemné sdílení, 
komunikace, vzpomínky, procvičení jemné 
motoriky a radost z vykonané práce. Na 
stole byly v košíku ukryté pod šátkem po-
můcky k šití – jehly, špendlíky, nitě, guma, 
stuhy, náprstek, nůžky, krejčovský metr, 
knoflíky apod. Klienti je společně vytahovali 
a povídali si, co to je, k čemu to slouží, jestli 
je používali.  Pan J. si vybral knoflík a zkusil 
si ho přišít na košili. Paní J. si zašila díru 
na svetru. Opět za pomocí soustředěné 
a ničím nerušené pozornosti pečovatelky 
zvládli klienti práce, které dříve dělali a za-
kusili si, že s dopomocí a při dostatku času 
to stále ještě jde. 

Oslavu naplánovali ve Vidnavě na pondě-
lí 22. června. V rámci aktivizace napečou 
s klienty bábovky a připraví malé ozdo-
by, kterými si zkrášlí prostředí domovů.  
Během samotného turnaje, si kromě zá-
bavy ze hry, budou klienti vychutnávat 
točené pivo ze soudku, které jim pořídí 

pečovatelky domovů. K jídlu si pak dají 
napečené bábovky a stejně jako u oslavy 
Dne matek si opečou špekáčky na místní 
zahradě. Po dlouhých měsících spole-
čenského odloučení se opět pomalu roz-
jíždí akce a aktivity, na které byli všichni 
zvyklí a na které se všichni těší.

Návštěva zahrady
Zaměstnanci a klienti Domova po-
kojného stáří sv. Františka se po-
jedou podívat na zahradu zrekon-
struovaného domova v Javorníku. 
Prohlídka zahrady a okolí domova 
bude určena hlavně pro klienty, kte-
ří nastoupil i až do domova ve Vlči-
cích a prostředí v Javorníku ještě 
neznají.

Plníme přání klientů
Stejně jako v Charitním domě sv. 
Anežky, tak i v Domově pokojného stá-
ří sv. Hedviky bude od června fungovat 
takzvaný den klienta. Každý den bude 
patřit jednomu klientovi domova, který 
si bude moci něco přát. Například, po-
kud bude klient rád rybařit, koordinátor 
péče zorganizuje výlet k vodě. Každý 
si tak bude moci užít to, co má rád.

Příprava na takovou aktivitu je náročná, 
hlavně časově. Je třeba udělat si pečlivou 
přípravu toho, co se bude dělat, co budeme 
potřebovat, zamyslet se, jaký to má pro kli-
enta smysl. Samotná smyslová aktivizace 
nabízí čas, který je vyhraněný jen pro jed-
notlivé klienty, nikam neodbíháme, netele-
fonujeme, nevyřizujeme další úkoly. Je tam 

I otcové mají svůj svátek
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA proběhne od 1. do 14. ledna 2020. Výtěžek sbírky bude použit na rekon-
strukci Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Děkujeme za vaše otevřená srdce. (leden 2020) 

TŘI KRÁLOVÉ SLAVÍ 20 LET
Výstava tříkrálových obrázků a fotografi í v Katovně v Jeseníku bude vyvrcholením již třináctého roč-
níku Výtvarné a fotografi cké soutěže Charity Jeseník. Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 11. února 
v 17 hodin a potrvá až do konce měsíce. (únor 2020)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DENNÍHO STACIONÁŘE ŠIMON 
Divadelní hru „O léčivé vodě“ představí uživatelé a zaměstnanci Denního stacionáře Šimon na Divadelní 
žatvě v Jeseníku.
(zrušeno) 

ROZLOUČENÍ S VLČICEMI
Společným setkáním a piknikem ve Vlčickém parku se rozloučí Domov pokojného stáří sv. Františka se 
svým přechodným bydlištěm ve Vlčicích. (odloženo)

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DOMOVA
Nově zrekonstruovaný Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku si budou moci zájemci pro-
hlédnout ještě před nastěhováním jeho obyvatel. (červenec/srpen 2020)

3. CHARITNÍ POUŤ 
Další ročník Charitní pouti při příležitosti svátku patrona Charit sv. Vincence z Pauly. Tentokrát se sejde-
me ve Vidnavě. (září 2020)

JINÝ POHLED NA DEMENCI
Jak asi prožívají některé situace lidé s demencí nebo Alzheimerovou chorobou? Co cítí, proč dělají 
zrovna tohle? O tom všem bude přednáška nejen pro pečující. (říjen 2020)

DUŠIČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Při společných setkáních si v našich službách zavzpomínají nejen na zesnulé klienty, ale i na rodinu a 
blízké. (listopad 2020)

Stále s Vámi...



„Líbí se mi pestrost práce,“
říká o práci v Charitě Jeseník Radka Trunečková. 
V měsíci květnu se slavil Den zdravotních sester. Jak příhodné pro toto období. Zdrav-
notní sestry totiž v minulých měsících ukázaly, že ony jsou těmi pravými hrdinkami této 
doby. I přes veškerá rizika se obětavě staraly o své pacienty a naše zdravotní sestry Do-
mácí zdravotní péče měly daleko více pacientů než obvykle. Nejen na to, jak se s touto 
situací vypořádaly, jsme se ptali vedoucí Domácí zdravotní péče Radky Trunečkové.  
Jak jste se dostala k Charitě Jeseník?

Dvakrát u mě zazvonil telefon. Poprvé tu-
ším v létě roku 2015. Toho času jsem pra-
covala na LDN a v Mateřském centru Kr-
teček a paní ředitelka potřebovala pomoci 
během prázdnin za dovolenou zdravotní 
sestry. Podruhé Charita Jeseník hledala 
v roce 2018 sestřičku do paliativního týmu.

Co Vás na Vaši práci nejvíce těší? 

Líbí se mi pestrost práce, samostatnost 
rozhodování se a spokojenost pacientů, 
kteří chtějí být doma, a naše služba jim po-
máhá tuto jejich touhu naplnit. Těší mě spo-
jení zdravotní péče a řízení vozidla. Silnými 
momenty je to, že se stáváme součástí těž-
kých životních příběhů.

Jak jste zmínila, baví Vás řízení vozidla. 
Jak se Vám jezdilo se zapůjčeným au-
tem od Škodovky?

Na dobu kovidové krize měla Domácí zdra-
votní péče zapůjčen vůz Škoda Kodiaq. Byl 
to náramný fešák s plnou automatickou vý-
bavou. Řídil se s velkým komfortem. Stával 
se námětem pěkných rozhovorů s pacienty 
i kolemjdoucími lidmi, neboť důstojně re-
prezentoval svou i naši firmu. Poskytoval 
mi velmi příjemný prostor mezi jednotlivými 
návštěvami. Užila jsem si vyhřívaného se-
dadla i volantu za chladných rán. Dětem se 
líbila prosklená střecha a některým spolu-
občanům značkové ventilky. (směje se)

Jak vypadá Váš běžný den v terénu? 

Tato odpověď bude asi pro čtenáře nuda. 
Musím vstát z lůžka kolem šesté, abych 
se připravila do pohody a mohla vyrazit na 
odběry před sedmou hodinou. Práci si or-
ganizuje každá setra sama. Dle časových 
možností si řadím injekce a převazy, infuze 
a speciální ošetření vstupů, tak abych še-
třila pohonné hmoty. Region mám velký  – 
od Zlatých Hor až po Jeseník. Dle počtu a 
skladby pacientů zasedám k PC od 13:00 
do 16:00 hod. a někdy i ve večerních hodi-
nách podle toho, co je potřeba. Denně ošet-
říme každá 10 až 16 pacientů.

Pracujete jako vedoucí a zároveň jezdíte 
k pacientům. Jak to vše zvládáte?

No, jedním slovem těžko. Spíše se o to 
snažím. Nedopustím ošizení péče o pa-

cienty, tak jim věnuji potřebný čas. Práce 
vedoucí postupně objevuji, učím se a skr-
ze chyby se snažím pomalu posunovat. Na 
druhou stranu neztrácím reálný přehled o 
pomůckách a potřebách sester v terénu, 
lépe chápu situace, které se stávají, proto-
že se mi dějí taky.

V Domácí zdravotní péči byste potře-
bovali k plnému stavu více zdravotních 
sester, což je dlouhodobý problém. My-
slíte, že o tuto práci není takový zájem? 
Proč je těžké nalákat nové zdravotní se-
stry?  

Sestřičky se stávají nedostatkovým lidským 
zdrojem v celém regionu. Zájem i podporu 
cítíme, ale naše kolegyně mnohdy neřídí 
automobil a některé si ani netroufnou na 
samostatnou práci v terénu, protože téměř 
vždy je lékař daleko. 

Zaměřme se teď na chvíli na období ko-
ronavirové krize. Jak jste tu ve Vaší služ-
bě zvládaly?
Bylo to náročné období, poznamenané růz-
nými strachy. Všechny jsme se k práci po-
stavily statečně a pacienti, kteří o ošetření 
stáli, tak je dostali. Lékaři pracovali v ome-
zeném režimu, ale obtíže klientů tu byly 
stále a trápilo nás jejich odkládání. Navíc 
přibyli rozléčení onkologičtí pacienti z fa-
kultních nemocnic, které se vyprazdňovaly.

Projevil se teď nějak oproti normálnímu 
období nedostatek zdravotních sester?
Narostly počty ošetření a nahromadila se 
únava ze situace. Mnoho klientů různě ruši-

lo vyšetření, zákroky i kontroly u lékařů, tak 
někdy nastávaly nečekané změny. Chtělo 
to nutnou dávku flexibility a hlavně trpěli-
vosti se všemi okolnostmi

Jak tuto situaci vnímali a vnímají Vaši 
klienti? 

Cítili se opuštěně. Většina klientů přišla 
o kontaktní návštěvy, třeba vnoučat, a ať 
se vám v životě děje cokoliv a nemáte to 
komu sdělit, jste sám.

Během této doby jste musely dodržovat 
bezpečnostní opatření. Jaká konkrét-
ně?  

Na začátku, když jsme nic nevěděly o 
způsobu šíření, tak jsme se nepotkávaly. 
Roušky jsme používaly od začátku. Jedno-
rázové rukavice a dezinfekci na ruce pou-
žíváme standardně. Jen štíty jsme použily 
nově u hluchých pacientů, kteří odezírají 
ze rtů. Brýle a slušivé oblečky nebyly po-
třeba. 

Máte nějakou vtipnou historku z této 
doby? 

Příběhy by byly, ne všechny jsou vtipné po 
napsání, ale pokusím se. Pacient: „Sest-
řičko, proč máte tu roušku?“ Sestra: „To se 
teď bude nosit stále, třeba v Mikulovicích 
se i psi venčí s rouškou.“ Pacientka: „A ne-
vadí to těm pejskům?“

Co byste přála Domácí zdravotní péči a 
Charitě Jeseník do budoucna? 

Přála bych, aby se Domácí zdravotní péče 
stala stabilní žádanou službou dostupnou 
všem potřebným v celém regionu Jeseník.

Co byste si přála Vy osobně? 

Přála bych si, aby nás bylo aspoň šest, 
abychom se mohly zastoupit a mít každá 
z nás klidnou dovolenou.

Děkujeme za rozhovor!

Radka Trunečková 
– medailon
Pochází z Jeseníku. Vystudovala Střední 
zdravotnickou školu v Šumperku. Praco-
vala v nemocnicích v Šumperku a v Jese-
níku, v Mateřském centru Krteček a v dět-
ském Sanatoriu Edel ve Zlatých Horách. 
Má ráda saunu, plavání, koloběžku nebo 
chůzi po horách.
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Chvíle velké radosti 
Naše pracovnice zachytily krásné momenty, kdy se naši klienti baví pomocí telefonů 
a tabletů se svými blízkými. Některé z těchto fotografi í si zde můžete prohlédnout. 
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Klienti volali rodinám

Krátce Z mého pohledu 

Je lepší být v práci

enti, kteří zůstali izolovaní na našich 
domovech. Kontakt se svými blízkými 
pro ně byl něčím, na co se nejvíce tě-
šili. 
Pro drtivou většinu z nás je možnost 
zavolat svým rodinám a přátelům sa-
mozřejmostí. Ne tak ale pro některé 
seniory, kteří již na tyto vymoženos-
ti nejsou zvyklí. Naštěstí ale máme 

skvělé pečovatelky, které dělaly vše 
pro to, aby dopady bezpečnostních 
opatření nebyly pro naše klienty tak 
dramatické a s telefonováním jim 
ochotně pomáhaly. „Uvědomujeme 
si, že státem nařízená opatření jsou 
velmi nepříjemná pro naše klienty do-
mova, stejně tak jako pro jejich rodi-
ny. Kontakt s rodinou je pro každého 
velkým duševním naplněním,“ říká so-
ciální pracovnice Domova pokojného 
stáří sv. Hedviky Diana Burďáková a 
dodává: „Jedna naše klientka je už 
v pokročilém stádiu demence a v tom-
to období to vypadalo, že okolí už vů-
bec nevnímá. Jakmile ale slyšela přes 
telefon hlas svého syna, celá ožila a 
bylo na ní vidět, že má radost.“
Ke komunikaci používali na domovech 
chytré telefony nebo tablety. Nové 
tablety na naše domovy věnovala spo-
lečnost Philip Morris ČR a.s. ve spolu-
práci s Asociací poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR a Nadací Charty 77 za 
příspění partnerů Mall.cz, Vodafone a 
deník Blesk. Tablety darovali v rámci 
projektu „Tablet od srdce“. Díky nim 
se  klienti mohli se svými blízkými ne-
jen slyšet, ale i vidět.
Na moderní technologie můžeme mít 
názor, jaký chceme, ale v tomto přípa-
dě můžeme děkovat, že tu tyto vymo-
ženosti máme. 

Situaci posledních týdnů zvládáme 
každý jinak. V prvních březnových 
dnech, kdy jsme byli zahlceni 
katastrofickými scénáři, jsme nevěděli, 
co nás čeká. Já osobně měla strach 
z toho, že budu muset chodit do práce. 
Přeci jen zdraví už neslouží jako dřív. 
A představa, že se budu pohybovat 
venku, mezi lidmi, mě naplňovala 
obavami. A ještě větší obavy jsem 
měla z toho, že bych nákazu mohla 
přinést mezi obyvatele našeho 
domova. A toho se bála většina z nás, 
zaměstnanců. Proto jsme se snažili a 
stále ještě snažíme dodržovat všechna 
hygienická nařízení.
Přes všechen počáteční strach 
z docházení do práce, jsem nakonec 
byla ráda, že mám práci, která mi 
nedovolila být doma. Celá situace 
kolem Covidu tím pro mě byla 
snesitelnější. Byla jsem s lidmi, které 
mám ráda a dny jsem prožívala tak 

nějak normálně. To jen svět za zdmi 
domova vypadal smutně... jinak.
V domově jsme se všichni snažili, 
aby tato situace na klienty dolehla 
co nejméně. Umožnili jsme jim více 
komunikovat s rodinnými příslušníky 
přes telefon a skype. To pomáhalo i 
u klientů, u kterých byste si řekli, že 
kvůli zdravotnímu stavu nevnímají, 
co se kolem nich děje. Ale opak je 
pravdou. 
I když tato nelehká doba zasáhla 
každého z nás, myslím, že jsme ji 
všichni v domově zvládli 
nejlépe, jak jsme uměli 
a jsem za to ráda.

Bezpečnostní opatření se nevyhla ani 
zaměstnancům na ředitelství Charity Je-
seník. Většina si své pracovní povinnosti 
plnila z domova. Stále ale bylo nutné ře-
šit provozní záležitosti a komunikovat se 
svými kolegy. Všichni jsou zvyklí pracovat 
s emaily, telefony a také s programem 
Skype – bez používání moderních způ-
sobů komunikace se prostě neobejdou. I 
přes jejich zkušenosti se jim ale naskytla 
možnost zkusit něco poprvé – video kon-
ferenci. Zaměstnanci správy Charity Je-
seník společně s vedoucími středisek si 
tedy udělali poradu přes program Teams, 
se zapnutými kamerami. Porada byla spí-
še neformální, všichni si užívali, že se 
mohou po dlouhé době vidět a slyšet. I 
když domluva přes kamery může být ve 
větším počtu lidí problematičtější, protože 
nelze, aby mluvilo více lidí zaráz a někdy 
je těžké určit, kdo by si měl vzít slovo, byla 
to pro všechny velmi dobrá zkušenost do 
budoucna. Nikdy nevíme, kdy bude zase 
potřeba improvizovat. 

Představte si, že Vás najednou odtrh-
nou od svých rodin, blízkých a přátel. 
Někdo Vám zakáže se s nimi stýkat 
a vy nevíte proč ani na jak dlouho. 
Pro každého z nás určitě hrozná my-
šlenka. Proč se ve Vás ale snažíme 
vyvolat tuto nepříjemnou představu a 
tísnivý pocit? To jenom, abyste pocho-
pili, jak se mohli cítit někteří naši kli-

V pondělí 25. května se naše domovy konečně otevřely rodinám a blízkým 
našich klientů. Po velmi dlouhé době odloučení prišla vlna radosti a nadše-
ní. Jak se ale na domovech vypořádali s izolací od rodin? Jedním z řešení 
bylo používání mobilních telefonů a tabletů.

Porada přes video

Jana Šubrtová
provozní Domova 
pokojného 
stáří sv. Františka
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Inzerát

P. Mgr. Jiří Filipec 
správce farností Vápenná a Žulová  

Děkujeme sestrám
Obrovské poděkování si zaslouží zdravotní 
sestry z Polska, které pracují v domovech 
ve Vidnavě. Kvůli uzavření hranic a bez-
pečnostním opatřením neměly možnost se 
dostat do práce. Aby ale ve Vidnavě svým 
kolegyním pomohly, „přestěhovaly“ se na 
měsíc do České republiky. Za jejich oběta-
vost a ochotu srdečně děkujeme!

Vám, kteří jste blízcí druhým
V uplynulých týdnech pod vlivem strachu z nové nemoci je blízkost jedním 
z potřebných darů. Blízkost je víc, než jen název konkrétní činnosti. Kdo je 
onen blízký? Je to ten, kdo není zaneprázdněn jen sebou a svými potřebami, 
ale má čas na druhého člověka. Blízký může být někdo z rodiny, nebo přítel, 
který je nám blízký svým smýšlením, či někdo trávicí s námi většinu času. 
Blízký je nám ten, kdo je nám kdykoli k dispozici, když jej potřebujeme. Je 
nám nablízku.
Pečovat o druhé znamená, být jím nablízku. Nemůže to být pouze úkon pra-
covní náplně, ale služba vydání se. Odevzdání svého času pro druhého.
A kdo je nám nablízku, kdykoli si zamaneme? Je to Ježíš, který je nablízku 
každému člověku bez rozdílu. Ježíš je ten, který je členem rodiny, který s námi 
sdílí mnoho společného, který je pro nás ochoten věnovat čas celého života. 
Stačí vyslovit jeho Jméno a hned je u nás, protože je nám nablízku. Vše o nás 
ví, a přesto chce, abychom mu pověděli, co prožíváme. Co nás 
trápí a na co se těšíme. Dokonce, i když si myslíme, že jsme 
opuštěni, tak je stále s námi a jen tiše čeká, až zase zavoláme 
jeho Jméno.
Kéž jsme blízcí Kristu Ježíši i lidem!

Myslím na zadní vrátka
Máme radost, že Vás můžeme infor-
movat o nové možnosti přispět na re-
konstrukci Domova pokojného stáří 
sv. Františka. V Informačním centru 
v Katovně v Jeseníku máme od kon-
ce května kasičku v podobě domečku, 
do které může přispět kdokoliv, kdo by 
chtěl finančním darem podpořit rekon-
strukci našeho domova v rámci kam-
paně „Myslím na zadní vrátka“. Srdeč-
ně děkujeme za Vaše dary. 

Hledáme zdravotní sestry do Domácí zdravotní péče
Požadavky: středoškolské, VOŠ nebo VŠ vzdělání – odborná způsobilost k výkonu všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 
Sb., praxe a zkušenosti v oblasti zdravotní a ošetřovatelské péče min. 3 roky, čistý trestní rejstřík, aktivní řidič (řidičské 
oprávnění sk. B), znalost práce na PC, rozhodnost a samostatnost, odolnost vůči stresu, spolehlivost, flexibilita

Popis pozice: jednosměnný provoz, odpovědnost za ošetřovatelskou péči a přesné plnění ordinace lékaře, vedení přede-
psané ošetřovatelské dokumentace klientů, komunikace s lékaři

Nabízíme: práce na celý úvazek, zázemí stabilní organizace, hrazené profesní vzdělávání, odborný růst, zaměstnanecké 
výhody (příspěvek na obědy, 5 týdnů dovolené apod.), zaměstnání v zavedené a stabilní organizaci 

Termín nástupu: co nejdříve Místo výkonu: Jeseník a okolí

Kontaktní osoba: Radka Trunečková, tel.: 731 729 436, e-mail: radka.truneckova@jesenik.charita.cz

Strukturovaný životopis můžete zaslat e-mailem nebo poštou na adresu: Charita Jeseník, Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník. 
Do předmětu e-mailu nebo na obálku je nutné napsat „zdravotní sestra DZP“. Zaslané materiály se uchazečům nevracejí. 
Nezapomeňte uvést své kontaktní údaje. 


