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DOBROVOLNICTVÍ V MOÚ
informace pro pacienty a jejich blízké

Masarykův onkologický ústav (moú) má vlastní Dobrovolnický
program, který je realizován od roku 2004. Je zaměřen na psychosociální potřeby hospitalizovaných i ambulantních pacientů.
Dobrovolníci pomáhají pacientům překlenout náročné chvíle
v nemocnici, zpříjemňují jim pobyt po dobu hospitalizace a snaží
se je zapojit do dění v ústavu. Projekt se uskutečňuje za podpory
Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru zdravotně sociálních programů a za podpory sponzorů. Koncepčně a organizačně za dobrovolnický program v ústavu odpovídá garant programu a koordinátorka dobrovolníků.

Kdo je dobrovolník

Člověk starší 18 let, který ve svém volném čase, bez nároku na odměnu navštěvuje hospitalizované a ambulantně ošetřované pacienty.
Dobrovolník absolvuje vstupní školení, psychologické testy, doloží
výpis z rejstříku trestů a je s ním uzavřena smlouva o dlouhodobé

spolupráci. Jeho činnost je podřízena kodexu dobrovolníka. Je vázán mlčenlivostí.

Jak poznáte dobrovolníka v MOÚ

Každý dobrovolník má oranžové tričko a vizitku se jménem a fotografií.

Co pro vás dobrovolníci dělají

- v ambulantním provozu
dobrovolníci vám zpříjemní nezbytná čekání na výsledky vyšetření nabídkou nápojů, časopisů, popovídáním, případně vás doprovodí na vyšetření, pomohou vám s orientací v ústavu, a to od pondělí do pátku mezi 8 až 12 hodinou ve Švejdově pavilonu.
- na lůžkovém oddělení
dobrovolníci se stávají vašimi společníky u lůžka. Snaží se vám
zpříjemnit dobu hospitalizace především příjemným popovídáním, doprovodem na vycházky či vyšetření, hraním her, poslechem hudby, sledováním filmů, návštěvou výtvarné dílny, účastí
na kulturních aktivitách pořádaných nemocnicí. S dobrovolníkem
se můžete na oddělení setkávat od pondělí do neděle v odpoledních hodinách mezi 14-19 hodinou. Ošetřující personál vám
nabídne návštěvu dobrovolníka již při přijetí. I vy může kdykoliv
oslovit ošetřující personál a požádat o schůzku s dobrovolníkem.

Co od dobrovolníka nemůžete očekávat

Dobrovolník v žádném případě nezasahuje do práce zdravotnického
personálu. Nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci, nemá právo
podávat informace týkající se zdravotního stavu pacienta, nemanipuluje s léky a zdravotnickým materiálem.

Koordinace Dobrovolnického programu

Celý program organizačně zajišťuje koordinátorka, která provádí nábor a výběr dobrovolníků, jejich proškolení a výcvik. Současně koordinuje a monitoruje činnost stávajících dobrovolníků a organizuje
pravidelné supervize.
Kontakt na koordinátorku
dobrovolníků
email: dobrovolnici@mou.cz
telefonní číslo 543 131 125
Jak můžete projekt podpořit
Konto darů pro rozvoj
dobrovolnického programu v MOÚ
čnb Praha:
č. účtu: 87535621/0710
variabilní symbol: 4092

Tyto materiály jsou určeny výhradně pro osobní potřebu onkologických pacientů a jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon). Rozmnožování, rozšiřování či
jiné užívání těchto materiálů bez písemného souhlasu Masarykova
onkologického ústavu je nepřípustné.

