„Godność człowieka w hospicjum stacjonarnym”
Prezentacja Stowarzyszenia „Hospicjum im. Piotra Króla”

Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2012 roku, kilka miesięcy od dnia pożegnania
śp. Piotra Króla, którego w wieku 51 lat pokonała choroba nowotworowa. Choć dla ludzi
postronnych anonimowy, dla znajomych, przyjaciół i rodziny to człowiek nadzwyczajny,
obdarzony pasją działania, kreatywnością oraz wartą podkreślenia serdecznością
i życzliwością dla innych ludzi. Stowarzyszenie przyjęło Jego imię, bo dla nas każdy chory ma
swoje imię, swoją twarz i historię – w tym sensie Piotr jest symbolem naszych przyszłych
podopiecznych.
Członkowie Stowarzyszenia sformułowali misję, która brzmi:
Chcemy nieść pomoc Osobom w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej oraz
wspierać ich Bliskich. W działaniu kierujemy się szacunkiem, tolerancją i uczciwością.
Upowszechniamy prawdę, że hospicjum to też życie. „Nie umieraj, nie odchodź, jeszcze okażę Ci
serce”.

Aby zrealizować tę misję i zapewnić godne życie chorym do końca, aż do godnej
śmierci, wyznaczyliśmy sobie konkretne cele i zadania.
Głęboko poruszeni stratą oraz ujęci opieką jaką śp. Piotr został otoczony na oddziale
paliatywnym szpitala w Bawarii, podjęliśmy dzieło budowy i utrzymania hospicjum
stacjonarnego w Środzie Wielkopolskiej, które ma służyć okolicznym mieszkańcom.

Teren pod budowę hospicjum uzyskaliśmy od miasta drogą przetargu w użytkowanie
wieczyste. Pozyskaliśmy fachową literaturę przedmiotu, zebraliśmy także cenne opinie
użytkowników z istniejących już podobnych placówek w Polsce. Dzięki współpracy
z doświadczonymi architektami powstał projekt budynku hospicjum. Zakłada on rozłożenie
budowy na cztery podstawowe etapy:
I oddział stacjonarny – 14 łóżek
II centrum wolontariatu
III poradnia opieki paliatywnej i centrum opieki dziennej
IV oddział stacjonarny – 6 łóżek

Etap III – Poradnia opieki
paliatywnej i centrum opieki
dziennej
Etap II – Centrum
Wolontariatu

Etap IV – 6 łóżek

Etap I – 14 łóżek

Uzyskaliśmy formalne pozwolenie na budowę i w pierwszej połowie września br.
rozpoczęliśmy prace budowlane - od solidnych fundamentów. Przy pomocy członków
i sympatyków Stowarzyszenia, lokalnych władz i przedsiębiorców, a także innych ludzi dobrej
woli pozyskujemy środki na budowę, zarówno te finansowe, jak i materialne (np. cement,
piasek, profile stalowe itp.).
Mamy nadzieję, że budynek hospicjum, który wspólnym wysiłkiem uda nam się
zbudować, stworzy odpowiednie warunki dla opieki paliatywnej. Hospicjum ma stać się
w naszym zamyśle drugim domem dla tych, który odchodzą. A dom to przyjazne mury, ale
przede wszystkim ludzie. Troskliwa opieka nad chorym i jego rodziną będzie głównym
zadaniem zespołu, który wpisze w swoje działania odpowiednie wartości i wypracuje styl
pracy pełen empatii, ciepła, poczucia bezpieczeństwa.

Jakie zadania realizujemy już dziś, by szerzyć ideę hospicyjną? Działamy w wielu obszarach:
1. Tworzymy systematycznie sieć wolontariatu wśród młodzieży szkolnej i osób
dorosłych
2. Włączamy się w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”
3. Organizujemy cyklicznie „Bieg Nadziei” na 10 km
4. Zapraszamy artystów i przygotowujemy koncerty „Głosy dla hospicjów”
5. Przeprowadzamy warsztaty w szkołach – przekonujemy dzieci i młodzież,
że warto służyć innym pomocą
6. Podejmujemy współpracę z innymi fundacjami, by pozyskać materiały
szkoleniowe i informacyjne

Edukacja ma zapewnić odpowiednią aurę wokół naszej inicjatywy, ułatwić akceptację
społeczną projektu, pomóc w pozyskiwaniu darczyńców.
Poszukujemy już dziś sposobu jak praktycznie zapewnić godność odchodzenia
chorym, jak wspierać ich rodziny. Przygotowaliśmy „Mały Przewodnik dla Opiekuna”:

Mamy nadzieję, że zawiera on podstawowe odpowiedzi na pytania – Co mam zrobić?
Kto mi pomoże?, a zatem konkretne wskazówki:
•

pierwsze kroki (co robić, gdy lekarz kwalifikuje chorego do opieki paliatywnej),

•

jak zorganizować opiekę w domu lub w hospicjum stacjonarnym,

•

dlaczego warto skorzystać z opieki psychologicznej i opieki duchowej,

•

gdzie można uzyskać pomoc socjalną.

Opiekunowie zyskują przy tej okazji informacje o podmiotach z terenu Środy i okolic,
do których można zwrócić się po pomoc.
W niedalekiej przyszłości planujemy dyżury miejscowych psychologów –
od października będą się one odbywać dwa razy w miesiącu. Do naszego Stowarzyszenia
zgłosiły się cztery osoby, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za podjęcie z nami współpracy.
Sądzimy, że fachowa pomoc psychologiczna oraz informacje z zakresu pomocy socjalnej będą
wartościowym wsparciem dla potrzebujących.

Rozpoczynamy poszukiwanie kapłana lub kapłanów służących opieką duchową
osobom, które będą sobie tego życzyć.
Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje w tym zakresie. Wiemy, że w niektórych
parafiach funkcjonują grupy wsparcia dla osób w żałobie. Dobrym pomysłem wydają nam się
dyżury dla opiekunów (wzorem spotkań z psychologami i pracownikami socjalnymi).
Jesteśmy głęboko przekonani, że grupa duszpasterzy, a tym samym częstsze wizyty
u chorego, możliwość korzystania z mocy sakramentów św., pomogłyby chorym uzyskać
wewnętrzny spokój i poczucie gotowości na odejście.
Bardzo nam na tym zależy, dlatego czekamy z nadzieją na odpowiedź na nasz apel.
słowa:

Dzisiejsza prezentacja to dobra okazja, by kolejny raz wypowiedzieć następujące

Dziękujemy za wszelką pomoc, dobre słowo, przychylność, wrażliwość
Wszystkim razem i każdemu z osobna!
Wasza pomoc i wsparcie są nieodzowne do zakończenia tego przedsięwzięcia.

